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สวสัดีท่านผูอ่้านทุกท่าน ฉบบัน้ีก็เป็นฉบบัท่ี 4 สําหรับปีท่ี 2 ของวารสาร

การเงิน การลงทุน การตลาดและการบริหารธุรกิจ ทางกองบรรณาธิการและทีมงาน ก็

ไดน้าํเสนอผลงานวิจยัของนกัศึกษา เพื่อเผยแพร่ตีพิมพ์เพื่อเป็นประโยชน์และเป็น

ความรู้ และแลกเปล่ียนประสบการณ์กันมาอย่างต่อเน่ือง ฉบับท่ี 4 น้ีก็เป็นฉบับ

สุดทา้ยของปีท่ี 2 ก่อนท่ีจะข้ึนปีท่ี 3 เน้ือหาของบทความก็ยงัคงความเขม้ขน้เช่นเดิม 

ในฉบบัน้ีการเสนอผลงานวิจยัก็เป็นเน้ือหาของนกัศึกษาจากมหาวิทยาลยัรังสิต และ

นกัศึกษาจากสถาบนัอ่ืน ๆ ซ่ึงไดน้าํเสนอบทความท่ีน่าสนใจหลายบทความ ทางกอง

บรรณาธิการรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งท่ีไดรั้บความไวว้างใจ จากสถาบนัต่าง ๆ ให้ได้

เป็นส่ือกลางในการเผยแพร่บทความ เพื่อเป็นประโยชน์และต่อยอดความคิดให้กบั

ผูอ่้าน 

 สุดทา้ยน้ีกองบรรณาธิการหวงัเป็นอย่างยิ่งว่า บทความของนักศึกษาน้ี จะ

เป็นบทความท่ีน่าสนใจ และจะเป็นประโยชน์สาํหรับผูอ่้านและผูส้นใจต่อไป 
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1 

( วารสารการเงนิ การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกจิ ปีที2่ ฉบับที ่4 ) 

แรงจูงใจในการแบ่งปันวดีีโอคอนเทนท์บนเครือข่ายอนิเตอร์เน็ต 

ของผู้ใช้อนิเตอร์เน็ตชาวไทยกลุ่มเจนเนอเรช่ันวาย 

(MOTIVATION OF THAI INTERNET USERS IN GROUP  

OF GENERATION Y IN SHARING VIDEO CONTENTS  

ON INTERNET NETWORK) 

นิวฒัน์ ชาตะวทิยากลู 1   ดร.ไกรชิต  สุตะเมือง 1

2 

---------------------------------------------------------------- 

      บทคัดย่อ 
 

การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงอิทธิพลของปัจจยัส่วนบุคคล 

และพฤติกรรมการใชอิ้นเตอร์เน็ต ท่ีมีต่อแรงจูงใจในการแบ่งปันวีดีโอคอนเทนทบ์น

เครือข่ายอินเตอร์เน็ตของผูใ้ช้อินเตอร์เน็ตชาวไทยกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย และเพื่อ

ศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยด้านวีดีโอคอนเทนท์ และปัจจยัด้านอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวขอ้ง ท่ีมีกบัแรงจูงใจในการแบ่งปันวดีีโอคอนเทนทบ์นเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของ

ผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ตชาวไทยกลุ่มเจนเนอเรชัน่วาย โดยใชแ้บบสอบถามเก็บขอ้มูลกบัผูใ้ช้

อินเตอร์เน็ตชาวไทยในกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีอายุระหว่าง 17-34 ปี จาํนวน 400 

ตวัอยา่งและใชส้ถิติค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานคงท่ี การวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียวหรือ One-Way ANOVA (F-Test) และการวเิคราะห์ถดถอยเชิงพหุ 

(Multiple Regression Analysis: MRA) ในการวเิคราะห์ขอ้มูล 

ผลการศึกษา พบว่า ทุกปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับ

การศึกษาสถานภาพและรายได้เฉล่ียต่อเดือนและทุกปัจจัยพฤติกรรมการใช้

อินเตอร์เน็ต ไดแ้ก่ เหตุผลหลกัในการใช้งานอินเตอร์เน็ตในแต่ละวนั ระยะเวลาใน

การใชง้านอินเตอร์เน็ตโดยเฉล่ียต่อวนั ช่วงเวลาของวนัท่ีใชง้านอินเตอร์เน็ตมากท่ีสุด

ระดบั การเขา้ถึง Social Media หรือจาํนวน Social Media ท่ีใชง้านเป็นประจาํ และ

                                                 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัรังสิต 
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กิจกรรมท่ีใชผ้่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตบ่อยท่ีสุดท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจ

ในการแบ่งปันวดีีโอคอนเทนท ์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ตชาวไทย

กลุ่มเจนเนอเรชัน่วาย ในขณะท่ีปัจจยัดา้นวีดีโอคอนเทนท์ประเภทของเน้ือหาวีดีโอ

ไม่ มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการแบ่งปันวีดีโอคอนเทนท์บนเครือข่าย

อินเตอร์เน็ต ของผูใ้ช้อินเตอร์เน็ตชาวไทยกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย แต่รูปแบบการ

นาํเสนอเน้ือหาวีดีโอและปัจจยัด้านอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งด้านตราสินคา้และด้านบุคคล

ต่างๆ มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการแบ่งปันวีดีโอคอนเทนท์บนเครือข่าย

อินเตอร์เน็ต ของผูใ้ช้อินเตอร์เน็ตชาวไทยกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายอย่างมีนยัสําคญัทาง

สถิติระดบั 0.05 

คําสําคัญ: อินเตอร์เน็ต, เน้ือหาวดีีโอ, เจนเนอเรชัน่วาย, แรงจูงใจ 
 

ABSTRACT 
 

The Objectives of this study are to study effects of demographic and the 

interest usage behavior on motivation of Thai internet users in generation Y group 

in sharing video contents on internet and study relationship between video contents/ 

any other relating factors and the motivation by using questionnaire to collecting 

data from 400 Thai internet users in generation Y group who have age range 

between 17-34 years.  Statistics include percentage, mean, standard deviation,  

t-Test, One-Way ANOVA (F-Test) and Multiple Regression Analysis: MRA. 

The findings show all personal factors including gender, age, career, 

educational level, marital status, and monthly average income and all factors of 

internet usage behavior including main reason in daily using internet, daily usage 

time duration, point of usage time in a day, daily usage time duration, access levels 

or social media, and most popular activity done on interest influence motivation of 

Thai internet users in generation Y group in sharing video contents on internet. 

Types of video contents have no relationship with the motivation.  Presentation 
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form for video contents and other relating factors including brand and relating 

persons have relationship with the motivation at significant level of 0.05. 

KEY WORDS:  INTERNET, VIDEO CONTENTS, GENERETION Y,  

              MOTIVATION 

บทนํา 

อินเตอร์เน็ตเขา้มามีบทบาทในชีวิตประจาํวนัของมนุษย ์ทาํให้วฏัจกัรของ

โลกหมุนเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และสร้างโอกาสมหาศาลทางการตลาด และ

สร้างหรือต่อยอดนวตักรรมมากมายท่ีช่วยให้ชีวิตดําเนินไปในทางท่ีดีข้ึน และ

ส่งเสริมเศรษฐกิจในยุคใหม่ท่ีมีเทคโนโลยีเขา้มาขบัเคล่ือน จาํนวนผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ตมี

เพิ่มมากข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยในประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลง มีจาํนวนผูใ้ช้

อินเตอร์เน็ตเพิ่มข้ึนจาก 30 คนในปี 2534 มากเป็นจาํนวน 10.96 ลา้นคนในปี 2551 

ทั้งน้ี กลุ่มผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ตส่วนใหญ่มีอายุอยูใ่นช่วงระหวา่ง 15-34 ปี รวม 6,776,637 

คน (สํานกังานสถิติแห่งชาติ, 2551) ท่ีเป็นกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีสัดส่วนตามช่วง

อายุมากท่ีสุด ซ่ึงมีบุคลิกภาพกล้าแสดงออก เช่ือมัน่ในตนเองสูง ยอมรับในเร่ือง

ความสามารถดา้นเทคโนโลยี โดยเฉพาะเร่ืองท่ีเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต 

มีวฒันธรรมท่ีเป็นแบบสากลมากกว่ารุ่นอ่ืน ติดวีดีโอเกมส์ มีความสามารถในการ

ทาํงานหลายด้านท่ีเก่ียวกบัการติดต่อส่ือสารและส่ือหลายประเภทได้หลายอย่างใน

เวลาเดียวกนั 

การตลาดแบบไวรัสเป็นเทคนิคการทาํการตลาดท่ีใชส่ื้อ Social Networks ท่ีมี

อยูแ่ลว้ ไดแ้ก่  Facebook  และ hi5 เป็นตน้ ในการสร้างตราสินคา้ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน 

หรือเพื่อบรรลุวตัถุประสงคท์างการตลาดดา้นอ่ืนๆ โดยเปรียบเสมือนกบักระบวนการ

แพร่ไวรัสเป็นโครงข่ายใยแมงมุม ซ่ึงมีลกัษณะการบอกต่อแบบปากต่อปาก (Word-

of-Mouth: WOM) ได ้โดยอาศยัอินเตอร์เน็ตเป็นส่ือกลางในการส่งผ่านขอ้มูล ซ่ึง

ขอ้มูลมกัมีความน่าเช่ือถืออย่างมาก เน่ืองจากเป็นขอ้มูลท่ีส่งมาจากบุคคลท่ีรู้จกั 

การตลาดแบบไวรัสสามารถทาํได้หลายรูปแบบ การใช้คลิปก็เป็นอีกวิธีในการทาํ

การตลาดแบบไวรัสบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ท่ีกาํลงัไดรั้บความสนใจเป็นอย่างมาก 
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เน้ือหาหรือคอนเทนท์ของภาพยนตร์ หรือคลิปในวีดีโอจึงมีความสําคัญต่อการ

โฆษณาและประชาสัมพนัธ์ และสร้างแรงจูงใจให้ผูช้มมีแรงปรารถนาท่ีส่งต่อหรือ

แบ่งปันวดีีโอท่ีชมต่อไป ทาํใหเ้กิดการส่งเสริมแนวความคิดของการทาํการตลาดแบบ

ไวรัสใหป้ระสบความสาํเร็จ 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการ

แบ่งปันวีดีโอคอนเทนท์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของผูใ้ช้อินเตอร์เน็ตชาวไทยกลุ่ม

เจนเนอเรชัน่วาย 

2. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ต ท่ีมีผลต่อ

แรงจูงใจในการแบ่งปันวดีีโอคอนเทนทบ์นเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ต

ชาวไทยกลุ่มเจนเนอเรชัน่วาย 

3. เพื่อศึกษาถึงปัจจยัดา้นวีดีโอคอนเทนท ์ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจใน

การแบ่งปันวีดีโอคอนเทนท์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของผูใ้ช้อินเตอร์เน็ตชาวไทย

กลุ่มเจนเนอเรชัน่วาย 

4. เพื่อศึกษาถึงปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจใน

การแบ่งปันวีดีโอคอนเทนท์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของผูใ้ช้อินเตอร์เน็ตชาวไทย

กลุ่มเจนเนอเรชัน่วาย 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ทาํใหไ้ดข้อ้มูลดา้นสถานการณ์และพฤติกรรมการใชอิ้นเตอร์เน็ตของผูใ้ช ้

บริการชาวไทยโดยเฉพาะกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายในปัจจุบนั 

   2. ทาํให้ไดข้อ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นของผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ตชาวไทยกลุ่มเจน

เนอเรชัน่วายท่ีมีต่อวดีีโอคอนเทนทแ์ละปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง    

3. ทาํใหไ้ดข้อ้มูลดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัต่างๆท่ีทาํการศึกษาท่ีมี

ส่วนสร้างแรงจูงใจของผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ตชาวไทยกลุ่มเจนเนอเรชัน่วาย  ในการแบ่งปัน

วดีีโอคอนเทนทบ์นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

4. ทาํใหไ้ดข้อ้มูลไปใชป้ระกอบแนวความคิด เพื่อสร้างสรรคผ์ลงานในการ 
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วางแผนใช ้Viral Video เพื่อเป็นส่วนหน่ึงของส่ือการตลาดสําหรับการโฆษณาและ

ประชาสัมพนัธ์ โดยเฉพาะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผูท่ี้สนใจ เร่ิมเรียนรู้เก่ียวกบักล

ยทุธ์ทางการตลาดบนส่ืออินเตอร์เน็ต 

สมมติฐานของการวจัิย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการแบ่งปันวีดีโอ

คอนเทนท์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของผูใ้ช้อินเตอร์เน็ตชาวไทยกลุ่มเจนเนอเรชั่น

วาย 

2. พฤติกรรมการใชอิ้นเตอร์เน็ตท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการ

แบ่งปันวีดีโอคอนเทนท์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของผูใ้ช้อินเตอร์เน็ตชาวไทยกลุ่ม

เจนเนอเรชัน่วาย 

3. ปัจจยัดา้นวีดีโอคอนเทนท์ มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการแบ่งปัน

วีดีโอคอนเทนท์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของผูใ้ช้อินเตอร์เน็ตชาวไทยกลุ่มเจนเนอ

เรชัน่วาย 

4. ปัจจยัด้านอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการแบ่งปัน

วีดีโอคอนเทนท์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของผูใ้ช้อินเตอร์เน็ตชาวไทยกลุ่มเจนเนอ

เรชัน่วาย 
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กรอบแนวคิด            

ตัวแปรอสิระ                        ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พฤติกรรมการใช้อนิเตอร์เน็ต    

เหตุผลหลกัในการใชง้านอินเตอร์เน็ตในแต่ละวนั 

ระยะเวลาในการใชง้านอินเตอร์เน็ตโดยเฉล่ียต่อวนั  

ช่วงเวลาของวนัท่ีใชง้านอินเตอร์เน็ตมากท่ีสุดระดบั 

การเขา้ถึง Social Media หรือจาํนวน Social Media   

ท่ีใชง้านเป็นประจาํ 

กิจกรรมท่ีใชผ้า่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ตบ่อยท่ีสุด 
 

ปัจจัยด้านวดีีโอคอนเทนท์  

ดา้นประเภทของเน้ือหาวดีีโอ  

ดา้นรูปแบบการนาํเสนอเน้ือหาวดีีโอ 

 
ปัจจัยด้านอืน่ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง  

ดา้นตราสินคา้  

ดา้นบุคคลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

 

แรงจูงใจใน

การแบ่งปัน

วดีีโอคอน

เทนทบ์น

เครือข่าย

อินเตอร์เน็ต 

ของผูใ้ช้

อินเตอร์เน็ต

ชาวไทย 

กลุ่มเจนเนอ

เรชัน่วาย 

ปัจจัยส่วนบุคคล  

เพศ  

อาย ุ 

อาชีพ  

ระดบัการศึกษา  

สถานภาพ  

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  
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แนวคิด 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องในการศึกษาเร่ืองแรงจูงใจในการ

แบ่งปันวีดีโอคอนเทนท์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ของผูใ้ช้อินเตอร์เน็ตชาวไทยกลุ่ม

เจนเนอเรชัน่วายในคร้ังน้ีครอบคลุมเน้ือหาสาํคญัต่างๆ ไดแ้ก่ 

Kozinets, 2001 (อา้งถึงในดุษญาณี พืชผล, 2547) สังคมเสมือนจริงส่งผล

กระทบต่อวฒันธรรมของแต่ละประเทศ และมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค ซ่ึงการ

ก่อกาํเนิดของสังคมเสมือนจริงเกิดข้ึนโดยการจดัโครงสร้างตามพฤติกรรมผูบ้ริโภค

ปัจจยัทางการตลาด 

ดวงพร คาํนูณวฒัน์ และวาสนา จนัทร์สวา่ง (2536) ส่ือโสตทศัน์ (Audio 

Visual Media) เป็นส่ือประชาสัมพนัธ์ท่ีมีการใช้ทั้งภาพและเสียง ไดแ้ก่ ภาพยนตร์ 

(Films) หรือวีดีโอ (Video) มีทั้ งภาพและเสียงประกอบ โดยมีเทคนิคต่างๆ ท่ี

หลากหลายท่ีนักประชาสัมพนัธ์สามารถเลือกใช้ตามความเหมาะสมกบังานแต่ละ

แบบ ภาพยนตร์เป็นส่ือท่ีใชป้ระสาทสัมผสัทางตาและหูไปพร้อมกนั ซ่ึงนบัวา่เป็นส่ือ

ท่ีให้เกิดความประทบัใจและการจดจาํเร่ืองราวของเน้ือหาไดน้าน เน่ืองจากผูช้มไดดู้

และไดฟั้งคาํบรรยายไปพร้อมๆ กนั 

นาโนซอฟท์ แอนด์ โซลูชั่น ห้างหุ้นส่วนจาํกดั (2555); ณัฐพล ขาวสําลี 

(2553) การตลาดแบบไวรัสเป็นเทคนิคการทาํการตลาดท่ีใชส่ื้อ Social Networks ท่ีมี

อยูแ่ลว้ ไดแ้ก่  Facebook  และ hi5 เป็นตน้ ในการสร้างตราสินคา้ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน 

หรือเพื่อบรรลุวตัถุประสงคท์างการตลาดดา้นอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ความสามารถขายผลิตภณัฑ์

ได ้โดยเปรียบเสมือนกบักระบวนการแพร่ไวรัสเป็นโครงข่ายใยแมงมุม ซ่ึงมีลกัษณะ

การบอกต่อแบบปากต่อปาก (Word-of-Mouth: WOM) ได ้โดยอาศยัอินเตอร์เน็ตเป็น

ส่ือกลางในการส่งผา่นขอ้มูล ซ่ึงขอ้มูลมกัมีความน่าเช่ือถืออย่างมาก เน่ืองจากเป็น

ขอ้มูลท่ีส่งมาจากบุคคลท่ีรู้จกั ซ่ึงผูรั้บมกัเช่ือถือในขอ้ความท่ีไดรั้บ  

Howe and Strauss (2000); Eisner (2005: 4-15); Martin (2005: 39-44); Glass 

(2007: 98-103); เดชา เดชะวฒันไพศาล (2551: 59-60) กลุ่มเจนเนอเรชัน่วายเติบโต 

เรียนรู้ และใชชี้วติในยคุท่ีมีอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความกา้วหนา้ทาง

เทคโนโลยีท่ีสูงมาก รวมทั้งการเผชิญวิกฤตการณ์ต่างๆ ไดแ้ก่ ความไม่แน่นอนทาง
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( วารสารการเงนิ การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกจิ ปีที2่ ฉบับที ่4 ) 

เศรษฐกิจ ความรุนแรงของสังคม ความรุนแรงของภยัธรรมชาติอยา่งคาดไม่ถึง ทาํให้

คุณลกัษณะ ทศันคติ และพฤติกรรมของกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายมีแนวโนม้คลา้ยคลึงกบั

ความมัง่คัง่ทางเศรษฐกิจ และการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีท่ีมีวงจรหมุนเวียนท่ี

รวดเร็วและสั้ น ตลอดจนผลของวิกฤตความรุนแรงของการเปล่ียนแปลงของสังคม

โลกในปัจจุบนั นาํไปสู่วิถีการดาํเนินชีวิตท่ีรวดเร็ว มีความเป็นตวัเองสูง ตอ้งการการ

ยอมรับและความเขา้ใจจากกลุ่ม ชอบส่ิงทา้ทาย อยากรู้อยากเห็นท่ีแฝงด้วยอารมณ์

อ่อนไหวต่อส่ิงเร้า สถานการณ์ และความไม่แน่นอนจากการเปล่ียนแปลงต่างๆ ทาํให้

มีความสนใจในการเรียนรู้ส่ิงแปลกใหม่ สามารถทาํงานได้หลายประเภท และ

สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ท่ีแตกต่างและหลากหลาย โดยเฉพาะความ

แตกต่างทางวฒันธรรมไดเ้ป็นอยา่งดี แต่มีความอดทนท่ีจาํกดั เน่ืองมาจากส่ิงเร้าต่างๆ 

ท่ีได้รับอิทธิพลมาจากความเร็ว ความสะดวกสบาย และทางเลือกของส่ือและ

เทคโนโลยีท่ีตอบสนองความพึงพอใจในการดําเนินชีวิตในระยะสั้ น และไม่ให้

ความสาํคญัต่อการวางแผนระยะยาว พฤติกรรมการบริโภคของกลุ่มเจนเนอเรชัน่วาย

จึงมกัเป็นแบบปัจจุบนัทนัด่วน   

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541) พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรม

ท่ีผูบ้ริโภคทาํการคน้หา การซ้ือ การใช ้การประเมินผล การใชส้อยผลิตภณัฑ์ และการ

บริการ ซ่ึงคาดว่าจะสนองความตอ้งการของเขา หรือหมายถึง การศึกษาพฤติกรรม

การตดัสินใจและการกระทาํของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวกบัการซ้ือและการใชสิ้นคา้  

กิติมา ปรีดีดิลก (2524) การจูงใจมีประโยชน์ทาํใหมี้ความภาคภูมิใจในหนา้ท่ี

การงานท่ีทาํอยู ่ เกิดความร่วมมือร่วมใจในการทาํงานใหแ้ก่หน่วยงานอยา่งเต็มท่ี รู้จกั

หนา้ท่ีช่วยเหลือกนัมีความสนใจในการสร้างสรรค์ มุ่งทาํงานอยา่งเต็มท่ี และสนใจ

และพอใจท่ีจะทาํงานนั้น 

ระเบียบวธีิวจัิย 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี เป็นกลุ่มผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ต

ชาวไทยในกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีอายุระหวา่ง 17-34 ปี จาํนวน 400 ตวัอยา่ง สถิติท่ี

ใช้วิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน t – test  F – Test และ Multiple Regression Analysis (MRA)  
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( วารสารการเงนิ การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกจิ ปีที2่ ฉบับที ่4 ) 

สรุปผลการวจัิย 

สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมการใช้

อนิเตอร์เน็ตของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 58.75 มีอายุ 27-28 ปี ร้อย

ละ 17.75 มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน/พนกังานธนาคาร ร้อยละ 23.50 มีระดบั

การศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 29.50 มีสถานภาพโสด ร้อยละ 71.00 มีรายไดต่้อเดือน

ในช่วง 30,001-40,000 บาท ร้อยละ 18.00 มีพฤติกรรมการใชอิ้นเตอร์เน็ต จาํแนกตาม

เหตุผลหลกัในการใช้งานอินเตอร์เน็ตในแต่ละวนัเพื่อการศึกษาคน้ควา้ต่างๆ ร้อยละ 

29.50 ระยะเวลาในการใชง้านอินเตอร์เน็ตโดยเฉล่ียต่อวนัระหวา่ง  3-4 ชัว่โมง และ

ระหว่าง 5-6 ชัว่โมงเท่ากนั ร้อยละ 23.50 ช่วงเวลาของวนัท่ีใชง้านอินเตอร์เน็ตมาก

ท่ีสุด คือ ช่วงคํ่า ร้อยละ 29.75 จาํนวน Social Media ท่ีใชง้านหรือเขา้ถึงเป็นประจาํ 3 

และ 4 รายการเท่ากนั ร้อยละ 23.50 และกิจกรรมท่ีใชผ้า่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ตบ่อย

ท่ีสุด คือ การคน้หาและติดตามขอ้มูลข่าวสาร ร้อยละ 35.50 

สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม     

ในด้านต่างๆ  

ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น เก่ียวกับปัจจัยด้านวีดีโอคอนเทนท ์

จาํแนกตามประเภทของเน้ือหาวีดีโอ โดยให้ความสําคญักบัปัจจยัด้านการโฆษณา

สินคา้และบริการมาเป็นอนัดบัแรก และดา้นรูปแบบการนาํเสนอเน้ือหาวีดีโอ โดยให้

ความสําคญักบัปัจจยัดา้นการช่วยผ่อนคลายอารมณ์ ทาํให้ขาํขนั สนุกสนานมาเป็น

อนัดบัแรก จาํแนกตามปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวีดีโอคอนเทนท์ท่ีเก่ียวกบัตรา

สินคา้ โดยให้ความสําคญักบัปัจจยัดา้นตราสินคา้ท่ีมีช่ือเสียง เป็นท่ีรู้จกั ยอมรับ และ

ช่ืนชอบมาเป็นอนัดบัแรก และท่ีเก่ียวกบับุคคลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยให้ความสําคญั

กบัปัจจยัดา้นพนกังานขององคก์รหรือหน่วยงานท่ีมีช่ือเสียงแนะนาํหรือส่งต่อวีดีโอ

มาเป็นอนัดบัแรก โดยในดา้นแรงจูงใจ ในการแบ่งปันวีดีโอคอนเทนท์บนเครือข่าย

อินเตอร์เน็ต ใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัดา้นเน้ือหาวีดีโอเป็นประโยชน์ต่อตนเองในดา้น

การศึกษาและ/หรืออาชีพ/การทาํงานมาเป็นอนัดบัแรก  
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สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลการทดสอบสมมติฐาน 

พบวา่ ทุกปัจจยัส่วนบุคคลและพฤติกรรมการใชอิ้นเตอร์เน็ตท่ีแตกต่างกนั มี

อิทธิพลต่อแรงจูงใจในการแบ่งปันวีดีโอคอนเทนทบ์นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ของผูใ้ช้

อินเตอร์เน็ตชาวไทยกลุ่มเจนเนอเรชัน่วาย ปัจจยัดา้นวีดีโอคอนเทนทใ์นดา้นประเภท

ของเน้ือหาวีดีโอไม่มีความสัมพันธ์แต่ด้านรูปแบบการนําเสนอเน้ือหาวีดีโอมี

ความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการแบ่งปันวีดีโอคอนเทนท์ บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

ของผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ตชาวไทยกลุ่มเจนเนอเรชัน่วาย เช่นเดียวกนักบัปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวข้องทั้งด้านตราสินค้าและบุคคลต่างๆท่ีมีความสัมพนัธ์กับแรงจูงใจในการ

แบ่งปันวีดีโอคอนเทนท์ บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของผูใ้ช้อินเตอร์เน็ตชาวไทยกลุ่ม

เจนเนอเรชัน่วาย  

อภิปรายผลวจัิย 

ผลการศึกษาในคร้ังน้ี มีความสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของนุชรีรัตน์ ขวญั

คาํ (2549) ท่ีได้ทาํการศึกษารูปแบบการใช้ส่ืออินเตอร์เน็ตของกลุ่มวยัรุ่นในเขต

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงพบวา่กลุ่มวยัรุ่นใชส่ื้ออินเตอร์เน็ต 1-7 คร้ังต่อสัปดาห์หรือโดย

เฉล่ียทุกวนั โดยให้ความสําคญัต่อส่ืออินเตอร์เน็ตท่ีมีกิจกรรมท่ีให้ความสนุกสนาน

เพลิดเพลิน อีกทั้งส่ืออินเตอร์เน็ตยงัให้ความรู้ ชมทีวีหรือภาพยนตร์ออนไลน์ และ

โหลดคลิปวีดีโอได ้ทั้งน้ี กลุ่มวยัรุ่นมีการตอบสนองความตอ้งการกบักิจกรรมต่างๆ 

บนส่ืออินเตอร์เน็ต ในด้านการร่วมแสดงความคิดเห็นในกลุ่มข่าวสารต่างๆและ       

ศราวธุ  บุญสาลี(2550)ท่ีไดท้าํการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปิดรับส่ืออินเตอร์เน็ตของ

กลุ่มวยัรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครซ่ึงพบว่าวยัรุ่นวตัถุประสงค์ในการเปิดรับส่ือ

อินเตอร์เน็ตดา้นการศึกษาและสารสนเทศ ดา้นการพาณิชยแ์ละดา้นความบนัเทิงอยู่

ในระดบัปานกลาง และในดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บจากส่ืออินเตอร์เน็ต พบว่า ระดบั

ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากส่ืออินเตอร์เน็ต โดยแยกเป็น ดา้นการศึกษาและสารสนเทศและ

ดา้นความบนัเทิงอยู่ในระดบัมากแต่ดา้นการพาณิชยอ์ยู่ในระดบัปานกลางโดยยงัมี

ความสอดคลอ้งและไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาต่างๆ ตวัอยา่งเช่น 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=นุชรีรัตน์%20ขวัญคำ&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=นุชรีรัตน์%20ขวัญคำ&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=ศราวุธ%20บุญสาลี&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=ศราวุธ%20บุญสาลี&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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( วารสารการเงนิ การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกจิ ปีที2่ ฉบับที ่4 ) 

ณัฏฐณี กุลวงษ์วาณิชย์ (2544) ท่ีได้ทาํการศึกษาประชากรศาสตร์และ

พฤติกรรมผูใ้ช้อินเตอร์เน็ต ซ่ึงพบว่าประชากรศาสตร์ในทุกด้าน ได้แก่ เพศ อาย ุ

การศึกษา อาชีพ และรายได้ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ต

แตกต่างและไม่แตกต่างกนัในวตัถุประสงคต่์างๆ ไม่เหมือนกนั 

ศราวุธ บุญสาลี (2550) ท่ีได้ทาํการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปิดรับส่ือ

อินเตอร์เน็ตของกลุ่มวยัรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงพบว่าวยัรุ่นต่างเพศและ

การศึกษาต่างกนัมีการเปิดรับส่ืออินเตอร์เน็ตท่ีแตกต่างกนั  อายุ รายได ้ลกัษณะการ

ใชส่ื้ออินเตอร์เน็ต และวตัถุประสงคใ์นการเปิดรับส่ืออินเตอร์เน็ตมีความสัมพนัธ์กบั

การเปิดรับส่ืออินเตอร์เน็ต แต่อาชีพและความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษ ไม่มีผล

ต่อการเปิดรับส่ืออินเตอร์เน็ตของกลุ่มวยัรุ่น  

ศสัตราวุธ เพ็ชรอินทร์ (2552) ท่ีไดศึ้กษาพฤติกรรมการซ้ือกลอ้งถ่ายภาพ

แบบ Lomograph ของผูบ้ริโภคกลุ่ม Generation Y ในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผล

การศึกษาพบวา่อายุ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และการใชอิ้นเตอร์เน็ตในชีวิตประจาํวนัมี

ผลต่อพฤติกรรมการซ้ือกลอ้งถ่ายภาพแบบ Lomograph ดา้นยีห่อ้และรุ่นท่ีซ้ือ 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี้ 

1. ดา้นประเภทของเน้ือหาวดีีโอ  

อินเตอร์เน็ตถือวา่เป็นเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสําคญั และมีประสิทธิภาพสูง

มาก สามารถให้ทั้งคุณประโยชน์และโทษ ในดา้นการทาํการตลาดแบบไวรัสโดยใช้

วีดีโอ เน้ือหาหรือคอนเทนท์ในวีดีโอถือได้ว่าเป็นปัจจยัหลกัท่ีสําคญัท่ีการจูงใจให้

ผูช้มเกิดความสนใจและส่งต่อหรือแบ่งปันวีดีโอนั้นๆ ซ่ึงถือวา่เป็นความสําเร็จท่ีได้

บรรลุเป้าหมาย และวตัถุประสงคข์องการทาํการตลาดประเภทน้ี       

นอกจากน้ีผูใ้ช้บริการอินเตอร์เน็ตมกัให้ความสําคญัมากท่ีสุด กับเน้ือหา

วีดีโอท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองในด้านการศึกษา และ/หรืออาชีพ/การทาํงาน ซ่ึง

ขอ้มูลต่างๆ เหล่าน้ีสามารถนาํไปใช้ประกอบการสร้างผลงานการตลาดแบบไวรัส

และ Viral Video ได ้

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=ศราวุธ%20บุญสาลี&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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2. ดา้นรูปแบบการนาํเสนอเน้ือหาวดีีโอ 

กลุ่มเจนเนอเรชัน่วาย  เป็นกลุ่มวยัรุ่นท่ีมีอยูเ่ป็นจาํนวนมากยงัให้ความสําคญั

ต่อเน้ือหาวีดีโอดา้นเพศและดา้นกระชากอารมณ์เป็นอนัดบัรองมา ผูท่ี้เก่ียวขอ้งใน

การจดัทาํวีดีโอ จึงควรตระหนกัความสําคญัในดา้นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเหล่าน้ี ไม่ควร

สร้างวีดีโอท่ีเน้ือหาท่ีล่อแหลมจนเกินไป แต่ควรมีเน้ือหาท่ีสอดแทรกคุณประโยชน์

ต่างๆ ไวอ้ย่างมีศิลปะ เพื่อให้ความรู้ อบรม และชักชวนหรือสร้างแรงจูงใจให้

ผูใ้ชบ้ริการอินเตอร์เน็ต โดยเฉพาะกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายตระหนกัถึงโทษของการใช้

อินเตอร์เน็ตเป็นเวลานานในแต่ละคร้ังหรือแต่ละวนั โดยควรให้ความสําคัญต่อ

สุขภาพควบคู่กนัไปดว้ย 

3. ดา้นตราสินคา้ 

ควรนาํสินคา้หรือบริการท่ีมีตราสินคา้ท่ีมีช่ือเสียง เป็นท่ีรู้จกั ยอมรับ หรือช่ืน

ชอบมาช่วยส่งเสริมและสนบัสนุนดา้นการตลาดและการโฆษณาก็ได ้เน่ืองจากกลุ่ม

ผูบ้ริโภคเจนเนอเรชั่นวายมีความสุนทรีย์ท่ีรักความสวยงามและความทันสมัย 

กล่าวคือมีความช่ืนชอบในวตัถุนิยม โดยเฉพาะสินคา้ท่ีมีตราสินคา้เป็นท่ียอมรับของ

ตลาด  

4.  ดา้นบุคคลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

วีดีโอท่ีได้ส่งมาจากพนักงานขององค์กร หรือหน่วยงานท่ีมีช่ือเสียงยงัมี

อิทธิพลอยู ่โดยการแนะนาํหรือส่งต่อวดีีโอมาเพื่อนของผูใ้ชบ้ริการอินเตอร์เน็ตมกัให้

ความสําคญัและสนใจอยู่เช่นกัน นั่นหมายความว่า มกัไม่เกิดการเพิกเฉยหรือไม่

ไวว้างใจในวดีีโอท่ีไดรั้บ  

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  

1. ควรทาํการศึกษาตวัแปรยอ่ยในดา้นต่างๆ เพิ่มเติมจากท่ีเลือกทาํการศึกษา

ในคร้ังน้ี ให้มีความละเอียดและครอบคลุมด้านต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมากข้ึน ทาํให้ได้

ขอ้มูลท่ีอาจเป็นประโยชน์มากข้ึน 

2. ควรทาํการศึกษาทบทวนเป็นระยะตามโอกาสท่ีเหมาะสม เพื่อให้ได้

ขอ้มูลท่ีมีความทนัสมยัตลอดเวลา เน่ืองจากกลุ่มผูบ้ริโภคเจนเนอเรชัน่วายมีลกัษณะ

รักอิสระ ชอบศึกษาและพบกบัส่ิงแปลกใหม่ โดยเฉพาะความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ี



13 
 

( วารสารการเงนิ การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกจิ ปีที2่ ฉบับที ่4 ) 

ซ่ึงมีวงจรตลาดท่ีรวดเร็ว จึงทาํให้สามารถติดตามตลาดและสร้างความได้เปรียบ

ทางการแข่งขนัไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

3. ควรพิจารณาเลือกใชเ้คร่ืองมือวจิยัอ่ืนๆ เพิ่มเติมหรือประกอบกนั เช่น การ

สัมภาษณ์ทั้งแบบมีโครงสร้างและแบบเปิดกวา้งอยา่งอิสระ ซ่ึงอาจทาํให้ไดข้อ้มูลใน

มุมมองท่ีแปลกแตกต่างและหลากหลายจากความคิดเห็นของกลุ่มผูบ้ริโภคเจนเนอ

เรชั่นวายเพิ่มข้ึน ถึงแม้แนวทางดังกล่าวอาจต้องใช้เวลาในการวิเคราะห์และหา

ขอ้สรุปมากข้ึนก็ตาม 
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ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจเลอืกใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ 

ของผู้บริโภควยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร 

 (FACTORS INFLUENCING DECISION MAKING  

OF WORKING CONSUMERS IN CHOOSING  

THEIR BUFFET RESTAURANT IN BANGKOK) 

กิจติมา ลุมภกัดี 0

1   ดร.ไกรชิต  สุตะเมือง 1

2 

---------------------------------------------------------------- 

     บทคัดย่อ 
 

การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อ

การตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ของผู ้บริโภควยัทํางาน ในเขต

กรุงเทพมหานคร และความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและ

ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตข์องผูบ้ริโภค

วยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือวิจยัเก็บรวบรวม

ขอ้มูลกบักลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นผูบ้ริโภคท่ีใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ ทั้งเพศชายและ

หญิงท่ีทาํงานท่ีมีอายุตั้งแต่ 20 ปีข้ึนไป จาํนวน 400 คนและใช้สถิติต่างๆ ไดแ้ก่ ค่า

ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-Test F-Test และ MRA สําหรับวิเคราะห์

ขอ้มูล 

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างเป็นเพศชายและหญิงในสัดส่วนท่ีเท่ากนั 

ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20-30 ปี มีอาชีพเป็นพนกังานรัฐวิสาหกิจ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือนมากกวา่ 50,000 บาทข้ึนไป  มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี และมีสถานภาพการ

สมรส โสด ให้ความสําคญักบัปัจจยัด้านราคามีมาตรฐาน ทาํเลท่ีตั้ งเดินทางไปมา

สะดวก พนักงานคอยแนะนําบริการให้ลูกค้า อาหารมีให้เลือกหลากหลาย ความ

ประทบัใจในการให้บริการ อยากกลับมาใช้สินค้าอีกในคร้ังต่อไป ความรู้สึกว่า

                                                 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ร้านอาหารท่ีใชอ้ยูเ่ป็นมืออาชีพ และการมีความสุขท่ีไดต้ดัสินใจเลือกใชร้้านอาหาร

ร้านน้ีถูกตอ้งแลว้ โดยผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั 

ทั้ง 6 ดา้นมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตข์องผูบ้ริโภควยั

ทาํงาน ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั และปัจจยัส่วนประสมการตลาด ทั้ง 4 

ดา้น มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตข์องผูบ้ริโภค

วยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร ในขณะท่ีปัจจยัอ่ืนๆ ในดา้นภาพลกัษณ์สินคา้ และ

ดา้นความไวว้างใจ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์

ของผูบ้ริโภควยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร  แต่ด้านความภกัดีต่อสินค้าไม่มี

ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ ของผูบ้ริโภควยั

ทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 

คําสําคัญ: ร้านอาหาร, บุฟเฟ่ต,์ วยัทาํงาน, การตดัสินใจ 
 

ABSTRACT 
 

Objectives of this study are to study about personal factors that influence 

decision making of working consumers in choosing their buffet restaurant in 

Bangkok and study marketing mix and other relating factors that have relation with 

their decision making by utilizing questionnaire as the research tool to collect data 

from samples that are 400 buffet restaurant consumers both male and female with 

minimum age of 20 years. And, to use statistics consisting of percentage, mean, 

standard deviation, t-Test, F-Test, and MRA for analyzing the data. 

The findings reveal that samples are male and female in the same 

proportion. Most of them have age between 20-30 years; are staff of state enterprise; 

earn more than 50,000 baht per month in average; graduated in bachelor’s degree; 

and are single.  They focus on various factors including price standards, convenient 

location, staff providing services, variety of food, services impression, re-purchase, 

professional services, and correct decision.  For hypothesis testing, 6 personal 
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factors influence the decision making and 4 factors of marketing mix have relation 

with the decision making.  Brand image and trust have relation with the decision 

making but brand loyalty have no relation with the decision making at the 

significant level of 0.05. 

KEY WORDS:  RESTAURANT, BUFFET, WORKING AGE,  

              DECISION MAKING 

บทนํา 

อาหารเป็นปัจจยัท่ีมีความสําคญัในการดาํรงชีวิตของมนุษย์  การบริโภค

อาหารท่ีคุณค่าทางโภชนาการ มีประโยชน์  และไดป้ริมาณท่ีพอเพียงต่อความตอ้งการ

ของร่างกายในแต่ละวนัจะทาํใหร่้างกายมีสุขภาพท่ีสมบูรณ์แข็งแรง ซ่ึงจะนาํไปสู่การ

มีคุณภาพชีวิตท่ีดีในท่ีสุดนั้นเอง ในปัจจุบันเน่ืองจากสภาพสังคมและเศรษฐกิจ 

ตลอดจนค่านิยมและทศันคติต่างๆ รวมทั้งการรับเอาวฒันธรรมของต่างประเทศเขา้มา 

ซ่ึงเป็นบทบาทสําคญัทาํให้พฤติกรรมการบริโภคของผูบ้ริโภค  ทั้งดา้นการดาํเนิน

ชีวิตและการบริโภคอาหารในชีวิตประจาํวนัในทุกเพศ ทุกวยั ในสังคมไทย ได้

เปล่ียนแปลงไป  ดงัจะเห็นไดจ้ากการรับเอาวฒันธรรมการบริโภคอาหารบุฟเฟ่ตแ์บบ

ต่างๆ จากต่างประเทศเข้ามา เช่น บุฟเฟ่ต์อาหารญ่ีปุ่น บุฟเฟ่ต์อาหารเกาหลี หรือ

แมก้ระทัง่บุฟเฟ่ต์อาหารไทยเอง ซ่ึงกาํลงัเป็นท่ีนิยมมากในปัจจุบนั โดยเฉพาะใน

สังคมผูบ้ริโภควยัทาํงาน จะเห็นได้จากการขยายสาขาของร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ท่ีมี

จาํนวนเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วในยา่นคนทาํงาน  

อาหารบุฟเฟ่ตเ์ร่ิมเขา้มาในประเทศไทยตั้งแต่เม่ือใดไม่มีหลกัฐานปรากฏแน่

ชดั แต่เป็นท่ีเร่ิมนิยมในช่วงทศวรรษท่ี 16  ซ่ึงคาํวา่บุฟเฟต์ (บุ๊บ-เฟ่) เป็นคาํมาจาก

ภาษาฝร่ังเศสว่า buffet หมายถึง การรับประทานอาหารแบบท่ีมีอาหารว่างหลายๆ 

ชนิดจดัวางไวบ้นโต๊ะให้แขกท่ีได้รับเชิญมาเลือกรับประทานแกล้มกับเคร่ืองด่ืม 

ในขณะท่ีสนทนากนั ก่อนท่ีเจา้ภาพจะเชิญใหเ้ขา้นัง่โตะ๊อาหารเพื่อรับประทานอาหาร

หลกัในการเล้ียงอาหารกลางวนัหรืออาหารคํ่าต่อไป ส่วนในภาษาไทย ใช้คาํว่า บุฟ

เฟ่ต์ สําหรับเรียกการเล้ียงอาหารแบบท่ีจดัวางอาหารทั้งหมดไวบ้นโต๊ะ และให้ผูท่ี้
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เป็นแขกในงานเดินไปตกัอาหารต่าง ๆ นั้นด้วยตนเอง ในบางคร้ังอาจมีผูช่้วยจดั

อาหารไวเ้ป็นจาน ๆแต่ผูเ้ป็นแขกก็ตอ้งไปหยบิอาหารเหล่านั้นเอง  

(ศ. ดร.กาญจนา  นาคสกุล, 2550) ซ่ึงปัจจุบนั คาํวา่ บุฟเฟต ์ในภาษาไทย ได้

ขยายความหมายถึงแบบการขายอาหารซ่ึงผูข้ายจดัอาหารไวห้ลายอยา่ง และคิดราคา

อาหารเหมาเป็นรายบุคคลดว้ย ผูซ้ื้อเลือกหยิบอาหารรับประทานเองและรับประทาน

ไดเ้ตม็ท่ีตามความพอใจ  ทั้งมีการจดัอาหารหลายๆ แบบดว้ย เช่น บุฟเฟ่ตอ์าหารไทย 

บุฟเฟตอ์าหารญ่ีปุ่น บุฟเฟ่ตอ์าหารเจ บุฟเฟ่ตข์า้วตม้ บุฟเฟ่ต์อาหารป้ิงยา่ง ซ่ึงเป็นกล

ยุทธ์ทางการตลาดของผูป้ระกอบการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ทั้งท่ีเป็นแบรนด์ของอาหาร

ต่างชาติ เช่น ชาบูชิ โออิชิ หรือแบรนด์ไทยอยา่งฮอทพอท หรือแมก้ระทัง่ในโรงแรม

ห้าดาวก็มีการจดัอาหารบุฟเฟ่ต์อาหารไวบ้ริการลูกคา้  เพื่อเป็นการตอบสนองความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภคในด้านของความคุ้มค่าและความหลากหลายในรูปแบบของ

ผูบ้ริโภคอาหารชนิดต่างๆ  

ดังนั้ นผู ้วิจ ัยจึงเห็นว่า น่าจะมีการศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ

เลือกใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตข์องประชากรวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อ

เป็นข้อมูลในการวางแผนกลยุทธ์สําหรับผูป้ระกอบการในการดาํเนินธุรกิจ และ

ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคให้เกิดความพอใจมากท่ีสุดต่อไป 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างกนัของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตข์องผูบ้ริโภควยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมการตลาด  กบัการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตข์องผูบ้ริโภควยัทาํงาน ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัอ่ืนๆ กบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

ร้านอาหารบุฟเฟ่ตข์องผูบ้ริโภควยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัในเร่ืองปัจจยัส่วนบุคคล มาประยุกต์ใช้ใน

การพฒันาบริการใหม่ๆ ใหส้อดคลอ้งกบัผูบ้ริโภคท่ีเลือกใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต ์

2. เพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัในเร่ืองปัจจยัส่วนประสมการตลาด  มาใช้

เป็นประโยชน์ในการวางแผนการตลาดให้สําหรับผูป้ระกอบการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์

เดิมและเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการตดัสินใจสําหรับผูป้ระกอบการรายใหม่ท่ีตอ้งการ

เขา้มาในธุรกิจน้ี 

3. เพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัในเร่ืองปัจจยัอ่ืนๆ มาใช้เป็นประโยชน์ใน

การสร้างกระแสความนิยมร้านอาหารบุฟเฟ่ตใ์หต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

สมมติฐานของการวจัิย 

1. ลกัษณะประชากรศาสตร์ที่ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ รายได้ 

การศึกษา สถานภาพ มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตข์อง

ผูบ้ริโภควยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกัน 

2. ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา 

สถานท่ีจัดจาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์กับการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตข์องผูบ้ริโภควยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. ปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีประกอบด้วย ภาพลักษณ์สินค้า ความภักดีต่อสินค้า 

ความไว้วางใจ มีความสัมพันธ์กับการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์

ของผูบ้ริโภควยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร 
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กรอบแนวคิด            

ตัวแปรอสิระ               ตัวแปรตาม 

ลกัษณะประชากรศาสตร์   

เพศ อาย ุอาชีพ รายได ้การศึกษา สถานภาพ 

 

 
 

 

   

   

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด   
 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา  ดา้นสถานท่ี (หรือการ

จดัจาํหน่าย) ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

 

 

 

   

   

ปัจจัยอืน่ ๆ   

ภาพลกัษณ์สินคา้  ความภกัดีต่อตราสินคา้   

ความไวว้างใจ   

   

 

แนวคิด 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ

การตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ของผู ้บริโภควัยทํางานในเขต

กรุงเทพมหานครในคร้ังน้ีครอบคลุมเน้ือหาสาํคญัต่างๆ ไดแ้ก่ 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง พฤติกรรมซ่ึงบุคคลทาํ

การคน้หา การซ้ือ การใช ้การประเมินผล และการใชจ้่าย ในผลิตภณัฑ์และการบริการ 

โดยคาดวา่จะตอบสนองความตอ้งการของเขา (Schiffman and others 1994 : 7)  

การตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการ

ร้านอาหารบุฟเฟ่ต์

ของผูบ้ริโภควยั

ทาํงานในเขต

กรุงเทพมหานคร 
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การบริการ หมายถึง กิจกรรมของกระบวนการส่งมอบสินคา้ท่ีไม่มีตวัตนของ

ธุรกิจให้กบัผูรั้บบริการ โดยสินคา้ท่ีไม่มีตวัตนนั้นจะตอ้งตอบสนองความตอ้งการ

ของผูรั้บบริการจนนาํไปสู่ความพึงพอใจได ้(ชยัสมพล ชาวประเสริฐ, 2546: 18) 

การตลาด (Marketing  Strategy) หมายถึง แผนการปฏิบติังานท่ีออกแบบ

เพื่อให้องคก์รบรรลุเป้าหมายในระยะยาว (Dalrymple and Parsons, 1959: 59 อา้งถึง

ในศุภร เสรีรัตน์, 2543: 20) 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการจะประกอบไปดว้ยส่วนประสมท่ีสําคญั 4 

ส่วน คือ ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) การจดัจาํหน่าย (Place) และการส่งเสริม

การตลาด (Promotion) แลว้ ยงัมีส่วนประสมชนิดใหม่ท่ีเพิ่มข้ึนมาอีก 3 ส่วนคือ 

กระบวนการ (Process) การสร้างหลกัฐานทางกายภาพ (Physical Evidence) และ

บุคลากร (People) ซ่ึงเม่ือนาํมารวมกนัทั้งหมดเราจะไดอ้งคป์ระกอบของส่วนประสม

การตลาดบริการทั้งหมด 7 ส่วน หรือ 7 P’s (ธีรกิติ นวรัตน ณ อยธุยา, 2544 : 54 – 55)  

ระเบียบวธีิวจัิย 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี เป็นกลุ่มคนทาํงานในเขต

กรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 ตวัอย่าง สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี 

ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t – test  F – Test และ Multiple 

Regression Analysis (MRA) 

สรุปผลการวจัิย 

สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์  

กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นผูใ้ช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ จาํนวน 400 คน เป็นเพศ

ชายและหญิงในสัดส่วนท่ีเท่ากนั   ส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 20-30 ปี จาํนวน 148 คน 

คิดเป็นร้อยละ 37.00 มีอาชีพเป็นพนกังานรัฐวิสาหกิจ จาํนวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 

43.75 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกวา่ 50,000 บาทข้ึนไป  จาํนวน 161 คน คิดเป็นร้อย

ละ 40.25 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จาํนวน 280 คน คิดเป็นร้อยละ 70.00 และมี

สถานภาพการสมรสโสด จาํนวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 50.25 
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สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนประสมการตลาด 

กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นผูใ้ช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ จาํนวน 400 คน มีความ

คิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมการตลาดในด้านต่างๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต ์ดงัน้ี 

ดา้นราคา ให้ความสําคญัมากท่ีสุดกบัปัจจยัดา้นราคามีมาตรฐาน มีค่าเฉล่ีย 

7.988 

ด้านสถานท่ีจัดจาํหน่าย ให้ความสําคัญมากท่ีสุดกับปัจจัยด้านทาํเลท่ีตั้ ง

เดินทางไปมาสะดวก มีค่าเฉล่ีย 8.300 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด ให้ความสําคญัมากท่ีสุดกบัปัจจยัดา้นพนกังาน

คอยแนะนาํบริการใหลู้กคา้ มีค่าเฉล่ีย 6.973 

ด้านผลิตภัณฑ์ ให้ความสําคัญมากท่ีสุดกับปัจจัยด้านอาหารมีให้เลือก

หลากหลาย มีค่าเฉล่ีย 8.530 

สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยอืน่ๆ 

กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นผูใ้ช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ จาํนวน 400 คน มีความ

คิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัอ่ืนๆ  ในดา้นต่างๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใช้

บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต ์ดงัน้ี 

ดา้นภาพลกัษณ์สินคา้ ให้ความสําคญัมากท่ีสุดกบัปัจจยัดา้นความประทบัใจ

ในการใหบ้ริการ มีค่าเฉล่ีย 7.760 

ดา้นความภกัดีต่อสินคา้ ให้ความสําคญัมากท่ีสุดกบัปัจจยัดา้นอยากกลบัมา

ใชสิ้นคา้อีกในคร้ังต่อไป มีค่าเฉล่ีย 7.763 

ด้านความไว้วางใจ ให้ความสําคัญมากท่ีสุดกับปัจจัยด้านความรู้สึกว่า

ร้านอาหารท่ีใชอ้ยูเ่ป็นมืออาชีพ มีค่าเฉล่ีย 7.713 

             สรุปผลการวเิคราะห์การตัดสินใจเลอืกใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ 

กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นผูใ้ช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ จาํนวน 400 คน มีความ

คิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต ์โดยให้ความสําคญัมาก

ท่ีสุดกบัปัจจยัดา้นการมีความสุขท่ีไดต้ดัสินใจเลือกใชร้้านอาหารร้านน้ีถูกตอ้งแลว้ มี 
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ค่าเฉล่ีย 7.728 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

เพศท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์

ของผูบ้ริโภควยัทาํงาน ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 

อายท่ีุแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์

ของผูบ้ริโภควยัทาํงาน ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 

อาชีพท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารบุฟ

เฟ่ตข์องผูบ้ริโภควยัทาํงาน ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการ

ร้านอาหารบุฟเฟ่ตข์องผูบ้ริโภควยัทาํงาน ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนัอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ

ร้านอาหารบุฟเฟ่ตข์องผูบ้ริโภควยัทาํงาน ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนัอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สถานภาพการสมรสท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

ร้านอาหารบุฟเฟ่ตข์องผูบ้ริโภควยัทาํงาน ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนัอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านราคา มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ

เลือกใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ของผูบ้ริโภควยัทาํงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย มีความสัมพนัธ์กบัการ

ตัดสินใจเ ลือกใช้บ ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ของผู ้บ ริโภควัยทํางานในเขต

กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ปัจจยัส่วนประสมการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์กบั

การตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ของผู ้บริโภควัยทํางานในเขต

กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตข์องผูบ้ริโภควยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครอยา่ง

มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ปัจจยัอ่ืนๆ ดา้นภาพลกัษณ์สินคา้ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใช้

บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ของผูบ้ริโภควยัทาํงาน ในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ปัจจยัอ่ืนๆดา้นความภกัดีต่อสินคา้ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใช้

บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ของผูบ้ริโภควยัทาํงาน ในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ปัจจยัอ่ืนๆดา้นความไวว้างใจ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

ร้านอาหารบุฟเฟ่ตข์องผูบ้ริโภควยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 

อภิปรายผลวจัิย 

ผลการศึกษาในคร้ังน้ี มีความสอดคลอ้งขอ้ความของชยัสมพล ชาวประเสริฐ 

(2546: 18) ท่ีกล่าวไวว้า่การบริการเป็นกิจกรรมของกระบวนการส่งมอบสินคา้ท่ีไม่มี

ตวัตนของธุรกิจให้กบัผูรั้บบริการเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการจน

นาํไปสู่ความพึงพอใจได ้และมีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดท่ีไดท้บทวนเก่ียวกบัความ

เช่ือและทศันคติท่ีอธิบายวา่บุคคลเกิดความเช่ือและทศันคติโดยผา่นการกระทาํ และ

การเรียนรู้โดยความเช่ือและการเรียนรู้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือดังนั้ นเม่ือ

ผูใ้ช้บริการร้านอาหารมีประสบการณ์ท่ีดี เก่ียวกบัการใช้บริการมาก่อนทาํให้เกิด

ความภกัดีต่อสินคา้ จึงส่งผลทาํให้ไม่นึกถึงตวัเลือกอ่ืนท่ีใช้ในการประเมินและไม่

ตอ้งทาํการตดัสินใจซ้ือหรือเลือกใช้บริการ และยงัสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ

จริยา วงส์พิเชษฐ (2550: บทคดัยอ่) เก่ียวกบัความคาดหวงัของผูใ้ช้บริการต่อการ

บริการร้านอาหาร Music Room Modern Pub & Restaurant ท่ีพบวา่ผูใ้ชบ้ริการท่ีมี
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เพศ อายุ รายไดเ้ฉล่ีย และอาชีพต่างกนั มีความคาดหวงัต่อการบริการแตกต่างกนั แต่

ไม่สอดคลอ้งกนัตรงท่ีผูใ้ชบ้ริการท่ีมีสถานภาพต่างกนั มีความคาดหวงัต่อการบริการ

ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี้ 

1. ดา้นราคา  

การกําหนดราคา ถือว่ามีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการ

ร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ของผูบ้ริโภควยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยควรกาํหนด

ราคาใหมี้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับได ้

2. ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย  

ทาํเลท่ีตั้ง ถือวา่เป็นอีกปัจจยัสําคญัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใช้

บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ของผูบ้ริโภควยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร และช่วย

สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขนั โดยควรมุ่งเน้นทาํเลท่ีตั้ งท่ีมีระบบคมนาคม

สะดวก 

3. ดา้นการส่งเสริมการตลาด  

ควรจดัให้พนกังานคอยแนะนาํบริการให้กบัลูกคา้ เพื่อส่งเสริมการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตม์ากข้ึน 

4. ดา้นผลิตภณัฑ ์

ควรสร้างและกาํหนดรายการอาหารให้มีความหลากหลาย เพื่อเพิ่มทางเลือก

และครอบคลุมความตอ้งการใหลู้กคา้ไดม้ากข้ึน 

ดา้นภาพลกัษณ์สินคา้ ความภกัดีต่อสินคา้ และความไวว้างใจควรเน้นดา้น

บริการท่ีช่วยสร้างความประทบัใจ ทาํให้ลูกคา้เกิดความพอใจ รู้สึกว่าร้านอาหารมี

ความเป็นมืออาชีพ รู้สึกวา่ตวัเองตดัสินใจถูกตอ้งในการเลือกร้านอาหาร และภกัดีต่อ

ตราสินคา้จนอยากกลบัมาใชบ้ริการอีก  
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ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  

1. ควรพิจารณาทาํการศึกษาปัจจยัอ่ืนๆ นอกเหนือปัจจยัท่ีทาํการศึกษาในคร้ัง

น้ีเพิ่มเติม  

2. ควรทาํการศึกษากบักลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูบ้ริโภคในพื้นท่ีอ่ืน นอกเหนือจาก

ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่  ผูใ้ช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ในต่างจงัหวดัท่ีเป็น

เมืองใหญ่ เช่น จงัหวดัเชียงใหม่และจงัหวดัภูเก็ต  

3. ควรเลือกใชเ้คร่ืองมือวิจยัท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสมอ่ืนๆ ประกอบ

กนัเพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีมีประโยชน์ท่ีกวา้งขวางครอบคลุมส่วนต่างๆไดม้ากข้ึนและได้

มุมมองต่างเพื่อนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์ในเชิงเปรียบเทียบ และประกอบการวางกลยุทธ์
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การเลอืกใช้บัตรสมาร์ทเพร์ิสของร้านค้าเซเว่นอเีลฟเว่นของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร 

(DECISION MAKING TO SELECT SMART PURSE – SEVEN ELEVEN 

CARD OF PEOPLE’S BANGKOK) 

ยทุธชยั วทิยนนัท ์1  กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ 2 

---------------------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ  

 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์คือ 1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยั

ประชากรศาสตร์ ท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ตัรสมาร์ทเพิร์สของร้านคา้เซเว่นอีเลฟ

เว่นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 2. เพื่อศึกษาปัจจยัด้านส่วนประสมทาง

การตลาด ท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บตัรสมาร์ทเพิร์สของร้านคา้เซเว่นอีเลฟเว่นของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครการศึกษาน้ีเป็นการศึกษาเชิงปริมาณซ่ึงกลุ่ม

ตวัอยา่งคือ  ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครจาํนวน  400 คน ท่ีใชบ้ตัรสมาร์ทเพิร์ส  

ของร้านคา้เซเว่นอีเลฟเว่น โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลและนาํมาวิเคราะห์โดยหาค่าร้อยละ(Percentage) ค่าคะแนนเฉล่ีย (Mean) ค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation)  และหาค่าความสัมพนัธ์โดยใช้ค่าความ

แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA)  

 ผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัประชากรศาสตร์ดา้น เพศ อายุ สถานภาพการศึกษา 

อาชีพ  ไม่มีความแตกต่างต่อการเลือกใชบ้ตัรสมาร์ทเพิร์สของร้านคา้เซเวน่อีเลฟเวน่ 

แต่มีเพียงปัจจยัประชากรศาสตร์ด้านรายได ้เพียงด้านเดียวท่ีมีความแตกต่างหรือมี

อิทธิพลต่อการเลือกใช้บตัรสมาร์ทเพิร์สของร้านค้าเซเว่นอีเลฟเว่นในขณะท่ีผล

การศึกษาดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บตัรพบว่าปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดดา้นราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาดมี 

------------------------------------------- 
1  นกัศึกษาปริญญาโท  หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัรังสิต  
2 ผูอ้าํนวยการศูนยศึ์กษาสาทรธานี มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ความสัมพนัธ์ต่อการเลือกใชบ้ตัรสมาร์ทเพิร์สของร้านคา้เซเวน่ อีเลฟเวน่ ส่วนปัจจยั

ดา้นผลิตภณัฑ ์การศึกษาพบวา่ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการเลือกใชบ้ตัรดงักล่าว 

คําสําคัญ : บตัรสมาร์ทเพิร์ส เซเวน่อีเลฟเวน่ 

Abstract 

 The purpose of this independent study is to study decision making to select 

Smart Purse - Seven Eleven Card of Bangkok ‘s people by assuming the different in 

demography that affects to Bangkok People’s decision making to select  Smart 

Purse - Seven Eleven Card  and the marketing mixed will affect  to Bangkok 

People’s decision making to select Smart Purse - Seven Eleven Card.   The study is 

a comprehensive study of quantitative.  The sampling population is four hundred  

people living in  Bangkok Metropolitan who using Smart Purse - Seven Eleven 

Card. The questionnaires have been used to collect data from them and analyze data 

in term of percentage , mean , standard deviation and correlation value using  

One Way ANOVA.  

 The result found that the different in demography of sex ,  age ,  status ,  

education  and occupation are not affect to the decision making to select Smart 

Purse - Eleven Card but there is only an income affect to the decision making to 

select Smart Purse - Eleven Card  while the result of study in factors of marketing 

mixed found that Price , Place , Promotion are relating to the decision making to 

select Smart Purse - Seven Eleven Card  and Product is not related to the decision 

making to select Smart Purse - Seven Eleven.  

KEYWORDS : SMART PURSE , SEVEN ELEVEN CARD  

1.บทนํา  

ในขณะท่ีสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนักาํลงัมีความเจริญเติบโตอยา่งต่อเน่ือง 

ซ่ึงมีผลทาํให้เกิดกิจกรรมด้านต่าง ๆ ในการค้าขาย การประกอบธุรกิจ ตลอดจน

ธุรกรรมทางด้านการเงินใหม่ ๆ เกิดข้ึนอย่างมากมาย  และแน่นอนท่ีในส่วนของ
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ประชาชนคนทัว่ไป ซ่ึงจะตอ้งได้ผลกระทบมาก็คือ การดาํรงชีวิตประจาํวนัท่ีเร่ิม

เปล่ียนไป  เช่น เวลาในการทาํกิจกรรมกบัครอบครัว  เพื่อนสนิท สังคม  เร่ิมจาํกดัมาก

ข้ึน เน่ืองจากบางคนอาจจะต้องทํางานหนักข้ึนเพื่อท่ีจะมีรายได้มากพอท่ีจะ

ตอบสนองความเป็นอยูใ่นปัจจุบนัท่ีนบัวนัค่าใชจ่้ายในการดาํรงชีพหรือท่ีเราเรียกว่า

ค่าครองชีพจะเพิ่มสูงข้ึนในทุก ๆ ปี  บางคนอาจจะตอ้งใช้เวลาในการเดินทางมาก

กวา่เดิมเน่ืองจากสภาวะการจราจรท่ีติดขดัมากเน่ืองจากจาํนวนรถยนตส่์วนตวัท่ีมีผูใ้ช้

เพิ่มข้ึนตลอดเวลา ซ่ึงเป็นเร่ืองปกติธรรมดาของเมืองใหญ่ทั่ว ๆ ไปโดยเฉพาะ

กรุงเทพมหานครของเรา    

จากสภาวะการณ์ดงักล่าวซ่ึงมีแนวโนม้ท่ีจะเพิ่มข้ึน เพิ่มข้ึนทุกวนั มีผลทาํให้

พฤติกรรมการเป็นอยู่ การจบัจ่ายใช้สอยของคนเราหรือท่ีเรียกวา่พฤติกรรมผูบ้ริโภค

เร่ิมเปล่ียนไป  เช่น ตอ้งการความสะดวกสบายมากข้ึน ประหยดัเวลามากข้ึน เป็นตน้  

พฤติกรรมผูบ้ริโภคเปล่ียน รูปแบบสินคา้บริการ สถานท่ี ห้างร้านคา้ ก็มีการพฒันา

เปล่ียนแปลงตาม และมีการคิดคน้ส่ิงอาํนวยความสะดวกข้ึนมามาก ทั้งเทคโนโลย ี

และนวตักรรมต่าง ๆ มีมากข้ึน และเพื่ออาํนวยความสะดวกสบายให้กบัผูบ้ริโภค  จึง

มีผูป้ระกอบธุรกิจในการให้บริการทางดา้นการชาํระเงิน  นาํเสนอรูปแบบการชาํระ

เงินโดยใช้บตัรอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีมูลค่าเงินบรรจุอยู่  มาใช้ชาํระค่าสินคา้และบริการ 

แทนการใชเ้งินสด  บตัรเครดิต บตัรเดบิต  ซ่ึงบตัรนั้นก็คือ บตัรสมาร์ทเพิร์ส ออกโดย

บริษทั ไทยสมาร์ทการ์ด จาํกดั ร่วมกบัร้านคา้เซเว่นอีเลฟเว่น มีเป้าหมายเพื่อการ

อาํนวยความสะดวกในการซ้ือสินคา้ และชาํระค่าบริการ ค่าสาธารณูปโภค โดยไม่

จาํเป็นตอ้งมีบญัชีเงินฝากธนาคาร  ซ่ึงส่งผลใหไ้ดรั้บความนิยมไม่แพบ้ตัรเครดิต และ

บตัรเดบิต เม่ือมีบตัรแล้ว นาํบตัรมาซ้ือสินคา้และชาํระเงินค่าสินคา้ท่ีร้านคา้เซเว่น

อีเลฟเวน่  ขั้นตอนการชาํระเงินทาํไดโ้ดยง่ายคือ เพียงแต่นาํบตัรมาสัมผสักบัเคร่ืองรับ

บตัรสมาร์ทเพิร์สแค่ไม่ก่ีวินาที เคร่ืองก็จะทาํการหักเงินออกจากบตัรตามจาํนวนการ

ใชเ้งิน พร้อมกบัพิมพร์ายการออกมาเพื่อใหลู้กคา้เก็บไวต้รวจ  

 ดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ผมจึงมีความสนใจศึกษาเก่ียวกบัความแตกต่างของปัจจยั

ประชากรศาสตร์และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ตัร

สมาร์ทเพิร์สของร้านคา้เซเวน่อีเลฟเวน่ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  ซ่ึงผล
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การศึกษาท่ีได ้  สามารถนาํมาใชป้ระกอบการดาํเนินธุรกิจในปัจจุบนัของผูใ้ห้บริการ

บตัรสมาร์ทเพิร์ส-เซเวน่อีเลฟเวน่ได ้ และเป็นขอ้มูลพื้นฐานเพื่อนาํไปศึกษาเพิ่มเติม

สาํหรับผูท่ี้ตอ้งการจะดาํเนินธุรกิจดา้นบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป                 

วตัถุประสงค์ในการศึกษา  

 -เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัประชากรศาสตร์ ท่ีมีอิทธิพลต่อการ

เ ลื อ ก ใ ช้บัต ร ส ม า ร์ท เ พิ ร์ ส ข อ ง ร้ า น ค้า เ ซ เ ว่น อี เ ล ฟ เ ว่น ข อ ง ป ระ ช า ช น ใ น

กรุงเทพมหานคร 

 -เพื่อศึกษาปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บตัร

สมาร์ทเพิร์สของร้านคา้เซเวน่อีเลฟเวน่ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร    

สมมติฐานในการศึกษา 

  -ความแตกต่างของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์  มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้

บตัรสมาร์ทเพิร์สของร้านคา้เซเวน่อีเลฟเวน่ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร  

 -ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์ต่อการเลือกใชบ้ตัรสมาร์ท

เพิร์สของร้านคา้เซเวน่อีเลฟเวน่ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร  

ขอบเขตในการศึกษา  

 การศึกษาอิสระเร่ือง“การเลือกใชบ้ตัรสมาร์ทเพิร์สของร้านคา้ 

เซเว่นอีเลฟเว่นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร”   มีรายละเอียดขอบเขต

การศึกษาดงัน้ี  

 -ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในคร้ังน้ีคือประชาชนท่ีอาศยั

ในเขตต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร จาํนวน 5,674,843 คน ตามขอ้มูลสถิติประชากร

กรุงเทพมหานคร ปี 2554 สืบคน้เม่ือ 18 พฤษภาคม 2555(ท่ีมาhttp://th.wikipedia.org)  

 -ขอบเขตด้านเน้ือหา  เป็นการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บตัร

สมาร์ทเพิร์สของร้านคา้เซเวน่อีเลฟเวน่ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร เก็บขอ้มูล

โดยใชแ้บบสอบถามแบบปลายเปิดและปลายปิดเป็นเคร่ืองมือ  

 -ระยะเวลาการศึกษา 4  เดือน ระหว่าง วนัท่ี 1 มีนาคม 2555 ถึงวนัท่ี 30 

มิถุนายน 2555 

http://th.wikipedia.org/
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 -เพื่อทราบถึงความแตกต่างดา้นประชากรศาสตร์ ท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้

บตัรสมาร์ทเพิร์สของร้านคา้เซเวน่อีเลฟเวน่ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

 -เพื่อนําผลการศึกษาด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ

เลือกใชบ้ตัรสมาร์ทเพิร์สเซเวน่อีเลฟเวน่มาใชเ้ป็นประโยชน์ในการตดัสินใจ วางแผน

กาํหนดกลยทุธ์และขยายสัดส่วนทางการตลาดแก่ผูท่ี้กาํลงัดาํเนินธุรกิจ  

 -เป็นข้อมูลพื้นฐานท่ีสามารถนําไปศึกษาเพิ่มเติม สําหรับผูท่ี้ต้องการจะ

ดาํเนินธุรกิจในลกัษณะเดียวกนั  
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กรอบแนวความคิด  

 ตัวแปรอสิระ                                                                     ตัวแปรตาม       

    (Independent Variables)                                 (Dependent Variables) 

 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

1.  เพศ  

2.  อาย ุ 

3.  สถานภาพ 

4.  ระดบัการศึกษา  

5.  อาชีพ 

6.  รายได ้ 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

2. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง  

 การศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดศึ้กษาและรวบรวมขอ้มูลจากแนวคิดและทฤษฎี 

ตลอดจนงานวิจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี  

 -แนวความคิดพฤติกรรมผูบ้ริโภค   

 -แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด  

 -ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบับตัรสมาร์ทเพิร์สของร้านคา้เซเวน่อีเลฟเวน่  

 

      

การเลือกใชบ้ตัรสมาร์ท

เพิร์ส 
ปัจจัยด้านส่วนประสมทาง

การตลาด 

  1.  ดา้นผลิตภณัฑ์ 

  2.  ดา้นราคา              

  3.  ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

  4.  ดา้นการส่งเสริมการตลาด                                          
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3. วธีิดําเนินการศึกษา 

 เป็นการศึกษาถึงความแตกต่างปัจจยัประชากรศาสตร์และปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ตัรสมาร์ทเพิร์สของร้านคา้เซเวน่อีเลฟเว่น 

ของประชาชนในกรุงเทพมหานครโดยการวิจยัเอกสาร ศึกษาข้อมูลจากหนังสือ 

วารสาร วทิยานิพนธ์ งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง และเก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม 

แหล่งข้อมูลในการวจัิย   

   - แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ  ไดแ้ก่การเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถามจากประชาชน

ในเขตกรุงเทพมหานครจาํนวน 400 คน  

   - แหล่งทุติยภูมิ ไดแ้ก่การศึกษาจากขอ้มูล  วิทยานิพนธ์ วารสาร งานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้ง  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง     

 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ัง น้ี  ได้แก่ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในเขต

กรุงเทพมหานคร จาํนวน 5,674,843คน(ท่ีมา http://th.wikipedia.org) ซ่ึงขอ้มูลสถิติ 

ประชากรจงัหวดั กรุงเทพมหานคร ปี 2554 สืบคน้เม่ือ18 พฤษภาคม2555) กาํหนด

กลุ่มตวัอยา่งโดยอาศยัหลกัในการคาํนวณของ Taro Yamane’s  ซ่ึงจะไดผ้ลออกมาท่ี

ขนาดกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน โดยมีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95 เปอร์เซ็นต ์

4. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาวจิยัเร่ือง การเลือกใชบ้ตัรสมาร์ทเพิร์สของร้านคา้เซเวน่อีเลฟเวน่ 

ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครผูศึ้กษาได้ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลไว ้5 ส่วน 

ดงัน้ี 

   -  วเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม                                            

   -  วเิคราะห์ขอ้มูลการศึกษา ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ตัรสมาร์ทเพิร์สเซเวน่อีเลฟเวน่ในเขตกรุงเทพมหานคร                 

   -  วเิคราะห์ระดบัความสาํคญัการตดัสินใจเลือกใชบ้ตัรสมาร์ทเพิร์ส 

เซเวน่อีเลฟเวน่         

   -  การทดสอบสมมติฐานวิเคราะห์และแสดงผล โดยศึกษาความแตกต่างของ

http://th.wikipedia.org/


43 
 

( วารสารการเงนิ การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกจิ ปีที2่ ฉบับที ่4 ) 

ปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ตัรสมาร์ทเพิร์ส เซเวน่

อีเลฟเวน่                      

   -  การทดสอบสมมติฐานวิเคราะห์และแสดงผลโดยศึกษาความสัมพนัธ์ของ

ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ตัรสมาร์ทเพิร์ส  

เซเวน่อีเลฟเวน่         

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไป 

  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 52.75 ส่วนเพศชาย 

คิดเป็นร้อยละ 47.25   กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีอายุ ต ํ่ากว่า 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 29  

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 50.25 มีระดบัการศึกษาส่วน

ใหญ่อยูท่ี่ต ํ่ากวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 50.50   เป็นนกัเรียนนกัศึกษาและประกอบ

อาชีพส่วนตวัโดยส่วนใหญ่  คิดเป็นร้อยละ 28.50  และกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีรายได้

ตํ่ากวา่ 10,000 บาท ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

พบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในด้านผลิตภณัฑ์ กลุ่มตวัอย่างเห็นด้วยมาก

ท่ีสุดในเร่ืองของความปลอดภยัท่ีไม่ตอ้งพกพาเงินสด มีค่าเฉล่ียท่ี 7.48 ในดา้นราคา 

กลุ่มตวัอย่างเห็นด้วยมากท่ีสุดในเร่ืองของการมีส่วนลดเม่ือชําระเงินผ่านบตัร ท่ี

ค่าเฉล่ีย 7.77  ในส่วนช่องทางการจดัจาํหน่าย กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยมากท่ีสุดในเร่ือง

ของการท่ีร้านคา้เซเวน่อีเลฟเวน่มีจาํนวนสาขามาก สะดวกต่อการซ้ือบตัร มีค่าเฉล่ียท่ี 

8.09 และในดา้นการส่งเสริมการตลาด กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยมากท่ีสุดในเร่ืองของการ

มีส่วนลดเม่ือใชบ้ตัรในการชาํระค่าสินคา้และบริการรวมทั้งการท่ีขั้นตอนในการแลก

ของรางวลั โบนสัท่ีร่วมรายการมีความเหมาะสม โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากนัท่ี 7.69  

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลด้านการตัดสินใจ      

พบวา่กลุ่มตวัอยา่งให้ความสําคญัและเห็นดว้ยมากท่ีสุด ในส่วนของการเป็น

เทคโนโลยท่ีีทนัสมยั และเป็นการจ่ายเงินในรูปแบบใหม่ โดยมีค่าเฉล่ีย 7.89   

ผลการทดสอบสมมติฐาน     

 สมมติฐานท่ี 1  ความแตกต่างดา้นปัจจยัประชากรศาสตร์มีอิทธิพลต่อการ

เลือกใชบ้ตัรสมาร์ทเพิร์สเซเวน่อีเลฟเวน่  พบวา่  เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา 
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และอาชีพ ไม่มีความแตกต่างต่อการเลือกใช ้ อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี  0.05 มีเพียง

ดา้นรายไดเ้พียงอย่างเดียวท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บตัรอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี 

0.05         

 สมมติฐานท่ี 2  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์ต่อการ

เลือกใช้บัตรสมาร์ทเพิร์สเซเว่นอีเลฟเว่นพบว่า ปัจจัยด้านราคา ช่องทางการจัด

จาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพนัธ์ต่อการเลือกใช้บตัร อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05    

5. สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ     

 จากผลการศึกษาเร่ือง “การเลือกใชบ้ตัรสมาร์ทเพิร์สของร้านคา้ 

เซเว่นอีเลฟเว่นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร” สามารถนํามาสรุปผล

การศึกษา อภิปรายผลการศึกษา และขอ้เสนอแนะจากการศึกษาไดด้งัน้ี   

สรุปผลการศึกษา        

 กลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครจาํนวน 400 

คน ท่ีมีปัจจยัประชากรศาสตร์ดา้นเพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา และอาชีพท่ี

แตกต่างกนั  การศึกษาพบว่าความแตกต่างของปัจจยัน้ีไม่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้

บตัรสมาร์ทเพิร์สเซเว่นอีเลฟเว่นของคนเหล่าน้ี   แต่ด้านรายได้ท่ีแตกต่างกนัจะมี

อิทธิพลต่อคนกลุ่มน้ีในการเลือกใช้บตัรสมาร์ทเพิร์สเซเว่นอีเลฟเว่น  ซ่ึงส่วนใหญ่

เป็นผูห้ญิงมากกว่าผูช้าย   และส่วนใหญ่มีอายุต ํ่ากว่า 25 ปี   รองลงมามีอายุอยู่ใน

ระหวา่ง 25 – 30 ปี   ส่วนกลุ่มอายุมากกวา่ 45 ปีข้ึนไปจะมีจาํนวนผูใ้ชบ้ตัรนอ้ยท่ีสุด   

การศึกษายงัพบอีกวา่ในคนกลุ่มตวัอยา่งน้ี   ส่วนใหญ่มีการศึกษาตํ่ากวา่ระดบัปริญญา

ตรี แต่ก็มิไดแ้ตกต่างกนัมากนกักบักลุ่มท่ีรองลงมาคือมีระดบัการศึกษาท่ีปริญญาตรี  

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้มูลทางดา้นอาชีพ จะเห็นไดว้า่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นนกัเรียน

นกัศึกษา  อายตุ ํ่ากวา่ 25 ปี         

 และในส่วนของการศึกษา  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ

เลือกใช้บตัรสมาร์ทเพิร์สเซเว่นอีเลฟเว่นของประชาชนในกรุงเทพมหานครพบว่า 

 ดา้นผลิตภณัฑ์ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ◌่มีความคิดเห็นในดา้นมีความ
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ปลอดภัยเน่ืองจากไม่ต้องพกเงินสดอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 7.48 

ความสาํคญัรองลงมา อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.30 ในดา้นบตัร

แสดงถึงความทนัสมยั และมีระดบัความสาํคญันอ้ยท่ีสุด อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดในดา้น

รูปแบบบตัรมีความสวยงามและเหมาะสมมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.68  

  ดา้นราคา ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดบัความคิดเห็นในด้านเห็น

ด้วยหากมีการลดราคาค่าบตัร หรือยกเวน้ค่าธรรมเนียมในการออกบตัร มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 7.56รองลงมาในดา้นเห็นดว้ยหากไม่กาํหนดขั้นตํ่าในการเติมเงินอยูใ่นระดบั

เห็นดว้ยมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.49 และมีความสําคญัน้อยสุดในดา้นราคาบตัร

สมาร์ทเพิร์สมีความเหมาะสม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.83    

 ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นใน

ดา้นร้านเซเว่นอีเลฟเว่นมีจาํนวนสาขามาก มีค่าเฉล◌ี◌่ยเท่ากบั8.09รองลงมาดา้นมี

การลงทะเบียนผา่นช่องทางอินเตอร์เน็ตเพื่อรับคะแนนสะสมเพิ่มเติมทุกคร้ังท่ีเติมเงิน 

มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.32 และ มีความสาํคญันอ้ยสุดในบตัรสมาร์ทเพิร์สสามารถหาซ้ือได้

ง่าย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.04       

 ดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในดา้นท่ีจะ

เลือกมีส่วนลดเม่ือใช้บตัรสมาร์ทเพิร์สในการชําระ และขั้นตอนในการแลกของ

รางวลั และโบนสัท่ีร่วมรายการส่งเสริมการขายมีความเหมาะสม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

7.69 รองลงมาในด้านคะแนนสามารถใช้แลกของสมนาคุณมีความเหมาะสม มี

ค่าเฉล่ียเท่ากับ 7.48 และมีความคิดเห็นด้วยน้อยสุดมีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์

ขอ้มูลบตัร มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.25       

 ส่วนในเร่ืองของการตดัสินใจเลือกใช้บตัร พบว่าการตดัสินใจเลือกใช้บตัร

สมาร์ทเพิร์สเซเวน่อีเลฟเวน่ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในดา้นเป็นเทคโนโลยี

ท่ีทนัสมยั และเป็นการจ่ายเงินในรูปแบบใหม่ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.89 รองลงมาในดา้น

มีขั้นตอนในการจ่ายเงินท่ีรวดเร็วเพียงไม่ก่ีวินาที และลดเวลาในการรอเงินทอน มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.61 และมีระดบัความสําคญัน้อยท่ีสุดในดา้นท่านเห็นดว้ยหรือไม่ท่ี

ร้านคา้เซเวน่มีบตัรสมาร์ทเพิร์สมาใชแ้ทนการชาํระดว้ยเงินสด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.26
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 ในดา้นการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ตัร

สมาร์ทเพิร์สเซเวน่อีเลฟเวน่  การศึกษาพบวา่     

 ด้านผลิตภณัฑ์ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.160 ซ่ึงมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับ

สมมติฐานหลกั และปฏิเสธสมมติฐานรอง หมายความวา่ ปัจจยัดา้นส่วนประสมทาง

การตลาดไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการเลือกใชบ้ตัรสมาร์ทเพิร์สเซเวน่อีเลฟเวน่ 

 ดา้นราคา มีค่า Sig. เท่ากบั 0.003ซ่ึงนอ้ยกว่า 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐาน

หลกั และยอมรับสมมติฐานรอง หมายความวา่ ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดมี

ความสัมพนัธ์ต่อการเลือกใชบ้ตัรสมาร์ทเพิร์ส เซเวน่อีเลฟเวน่   

 ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05 นัน่คือ 

ปฏิเสธสมมติฐานหลัก และยอมรับสมมติฐานรอง หมายความว่า ปัจจยัด้านส่วน

ประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์ต่อการเลือกใชบ้ตัรสมาร์ทเพิร์ส เซเวน่อีเลฟเวน่ 

 ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่า Sig. เท่ากบั0.000 ซ่ึงน้อยกว่า0.05นัน่คือ 

ปฏิเสธสมมติฐานหลักและยอมรับสมมติฐานรองหมายความว่าปัจจัยด้านส่วน

ประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์ต่อการเลือกใชบ้ตัรสมาร์ทเพิร์สเซเวน่อีเลฟเวน่ 

อภิปรายผล          

 ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ตัรสมาร์ทเพิร์ส 

เซเวน่อีเลฟเวน่ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัแนวคิด

ทฤษฎีดงัต่อไปน้ี 

   ดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ตัรสมาร์ทเพิร์ส เซเวน่อีเลฟ

เวน่ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครผลศึกษา คือความสําคญัส่วนใหญ่จะเลือก

มีส่วนลดเม่ือใช้บตัรสมาร์ทเพิร์สในการชาํระ และขั้นตอนในการแลกของรางวลั 

โบนสัท่ีร่วมรายการส่งเสริมการขายมีความเหมาะสมและคะแนนสามารถใชแ้ลกของ

สมนาคุณมีความเหมาะสม ซ่ึงสอดคลอ้ง กบัทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด โดย  

ศิริวรรณ เสรีรัตน์  (2546) โดยกล่าวไวว้่า “การส่งเสริมการตลาดรวบรวมวิธีการท่ี

หลากหลายของการส่ือสารกบัตลาดต่าง ๆไม่ว่า จะผา่นการโฆษณากิจกรรมการขาย

โดยบุคคลกิจกรรมส่งเสริมการขาย และรูปแบบอ่ืนๆทั้งทางตรงสู่สาธารณะและ

ทางออ้มผา่นการส่ือสารเช่นการประชาสัมพนัธ์การส่งเสริมการตลาดบริการ 
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 (The Services Marketing Promotion) จากลกัษณะผลิตภณัฑ์บริการท่ีเราไม่สามารถ

มองเห็นได้การส่งเสริมการตลาดบริการจึงเป็นส่ิงยากสําหรับ เจา้ของกิจการหรือ

ผูบ้ริหารการส่งเสริมการตลาดบริการ ส่วนใหญ่ผูบ้ริหารจะใช้พนักงานขายการ

โฆษณาและการส่งเสริมการตลาดทางออ้มการใชพ้นกังานขายเป็นส่ิงจาํเป็นสําหรับ

กิจการท่ีผลิตสินคา้บริการ โดยเฉพาะเช่นดา้นโรงแรมการขนส่งบา้นจดัสรร ฯลฯ การ

โฆษณาในธุรกิจบริการถือว่าเป็นการส่งเสริมการตลาด ท่ีนิยมใช้มากในการบริการ

บางอย่าง เช่น ธุรกิจบริการ ประเภทบาร์ไนท์คลบัหรือภาพยนตร์ส่วนการส่งเสริม

การตลาดบริการทางออ้มจะใช้กบัธุรกิจบริการบางประเภท เช่นสํานกังานกฎหมาย

พรรคการเมือง จะตอ้งส่งเสริมโดยการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมใน

การส่งเสริมการตลาดบริการนั้นก็ควรจะมีหลกัโดยทัว่ๆไปคือ 

 1. จะตอ้งทาํให้ลูกคา้ทราบว่าเขาไดรั้บประโยชน์ จากการใชบ้ริการมากท่ีสุด

คุม้ค่าท่ีสุด 

 2. จะตอ้งให้ลูกคา้ทราบว่าบริการท่ีเสนอให้ลูกคา้นั้น แตกต่างกว่าคู่แข่งขนั

อยา่งไร  ดีกวา่คู่แข่งขนัอยา่งไร เพียงไร 

 3. จะตอ้งเน้นการส่งเสริมการตลาด ไปท่ีจุดของคุณภาพของบริการ จากส่ิงท่ี

กล่าวมา แล้วทั้งหมด ในเร่ืองการตลาดสําหรับผลิตภณัฑ์บริการน้ีในธุรกิจบริการ

หลาย ๆ ประเภทยอ่มมีรายละเอียดท่ีแตกต่างกนัไปตามลกัษณะท่ีแตกต่างกนัไปของ

การบริการแต่ละประเภทซ่ึงมีอยูม่ากมาย 

ข้อเสนอแนะเพือ่การปฏิบัติการจริง 

 ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 

 จากผลการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บัตรสมาร์ทเพิร์ส ของ

ร้านคา้เซเวน่อีเลฟเวน่ในเขตกรุงเทพมหานครพบวา่ 

-กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ท่ีเลือกใชบ้ตัรสมาร์ทเพิร์ส เซเวน่อีเลฟเวน่เน่ืองจากมี

ความปลอดภยัท่ีไม่ตอ้งพกเงินสด มีส่วนลดสินคา้เม่ือชาํระเงินผ่านบตัรร้านเซเว่น

อีเลฟเว่นมีจาํนวนสาขามาก และพบว่า ขั้นตอนในการแลกของรางวลั และโบนสัท่ี

ร่วมรายการส่งเสริมการขายมีความเหมาะสม จึงควรประชาสัมพนัธ์ให้ทราบถึง
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คุณสมบติั ประโยชน์ ช่องทางการใช้บตัร และรวมถึงการส่งเสริมการตลาด เม่ือใช้

บตัรสมาร์ทเพิร์สในการชาํระค่าสินคา้     

 -กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ท่ีไม่นิยมใช้บัตรสมาร์ทเพิร์ส เซเว่นอีเลฟเว่น 

เน่ืองจากตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการซ้ือบตัร และบตัรมีอายเุพียง 3 ปี จึงควรมีการกาํหนด

ราคาของบตัร ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ และรายปีให้มีความเหมาะสม หรือขยายเวลาการ

หมดอายุของบัตร เพื่อเป็นแรงจูงใจให้มีผูบ้ริโภคมีความต้องการใช้บัตรมากข้ึน    

 -กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ตดัสินใจเลือกใช้บตัรสมาร์ทเพิร์ส เซเว่นอีเลฟเว่น 

เน่ืองจากเป็นเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั และเป็นการจ่ายเงินในรูปแบบใหม่ จึงควรมีการ

ประชาสัมพนัธ์ โดยการออกบูธ ตลอดจนสร้างภาพลกัษณ์ และความเช่ือมัน่ให้กบั

ผูบ้ริโภคในการชําระเงินค่าสินค้าและบริการดังกล่าวว่ามีความสะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภยั เช่ือถือได ้และตรวจสอบได ้      

-กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในเร่ืองของการแลกของรางวลั สะสม

โบนัสท่ีร่วมรายการกับการส่งเสริมการขาย หรือการนํายอดซ้ือสะสมนํามาเป็น

ส่วนลดเงินสดในการชาํระสินคา้ในคร้ังต่อไป     

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

 ควรมีการศึกษาปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการเลือกใช้บตัรสมาร์ท

เพิร์ส เซเว่นอีเลฟเว่น เช่น ปัจจัยด้านพนักงาน ปัจจัยด้านสังคม และปัจจัยด้าน

วฒันธรรม เป็นตน้       

 -ควรมีการศึกษาถึงความคาดหวงัของลูกคา้ ท่ีมีต่อการใชบ้ริการบตัรสมาร์ท

เพิร์ส เซเว่นอีเลฟเว่น ในด้านต่างๆเพื่อเป็นประโยชน์ในการพฒันาผลิตภณัฑ์เพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้     

 -ในกรณีท่ีมีผูส้นใจท่ีจะศึกษาต่อ ผูศึ้กษาขอเสนอแนะว่าควรจะศึกษาถึง

ปัญหาและอุปสรรคในการผกูกบัธุรกิจระหว่างบริษทั และธนาคาร อุปสรรคในการ

ให้บริการตลอดจนการบริการลูกคา้ในรูปแบบ One Stop Service และใชไ้ดก้บัทุก

ร้านคา้  
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         ความพงึพอใจในการเลอืกใช้ร้านอาหารนอกบ้านในเขตกรุงเทพมหานคร 

(THE SATISFACTION STUDY OF EATING OUT IN BANGKOK AREA) 

ฐิติภทัท ์ศรีวไิลทนต ์1   ผศ.(พิเศษ) ดร.อิทธิกร ขาํเดช 2 

-------------------------------------------------- 

บทคดัยอ่ 

วตัถุประสงค์เพื่อ ศึกษาถึงระดับความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการ

ร้านอาหาร ในเขตกรุงเทพมหานครดา้นผลิตภณัฑ์  สถานท่ี  ราคา  ส่งเสริมการตลาด  

กระบวนการบริการ  ลกัษณะทางกายภาพ  และดา้นบุคลากร ซ่ึงการวิจยัในคร้ังน้ีเป็น

การวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใช้วิธีการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม 

(Questionnaire) จาํนวน 400 ชุด  ผลการศึกษาพบวา่  

 ผูบ้ริโภคอาหารนอกบา้น  ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง อายุ 20 – 30 ปี สถานภาพสมรส จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี ส่วนใหญ่เป็น

พนกังาน-ลูกจา้งเอกชน มีรายได ้15,001 – 20,000 บาท  ส่วนใหญ่นิยมอาหารไทย 

ร้านอาหารท่ีชอบใช้บริการส่วนใหญ่จะเป็นร้านอาหารตามสั่ง/ร้านทั่วไป ซ่ึงมี

ร้านอาหารประจําอยู่แล้ว  ชอบร้านในลักษณะของทําเลท่ีตั้ งของร้านคือเป็น

ร้านอาหารท่ีตั้ งอยู่ในเมือง ส่วนใหญ่จะถูกชักชวนจากเพื่อนท่ีทาํงาน วนัท่ีเข้าใช้

บริการส่วนใหญ่จะเป็นวนัสําคญัของคนในครอบครัว จะใช้บริการ 2-4 คร้ัง/เดือน

และมีค่าใช้จ่ายในแต่ละคร้ัง  501-1,000 บาท ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจใน

การรับประทานอาหารนอกบา้น ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

พบวา่ ปัจจยัดา้น เพศ อาย ุสถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได ้ท่ีแตกต่างกนั ผูบ้ริโภค

มีความพึงพอใจในการเลือกใชบ้ริการร้านอาหารไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทาง 

สถิติท่ีระดบั 0.05  ความสัมพนัธ์ ระหวา่งปัจจยัในการเลือกใชบ้ริการร้านอาหารท่ีมี

อิทธิพลต่อความพึงพอใจพบวา่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นสถานท่ี ดา้นราคา ดา้น 

------------------------------------------------------------------------------- 

1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวิทยาลยัรังสิต 
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ส่งเสริมการตลาด ดา้นกระบวนการด้านลกัษณะทางกายภาพ และด้านบุคลากร มี

อิทธิพลต่อความพึงพอใจในการเลือกใชบ้ริการร้านอาหาร ท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิติ 

0.05  

คําสําคัญ :ร้านอาหาร, อาหาร, รับประทานอาหาร 

Abstract 

The satisfaction study of eating out in Bangkok area was conducted to 

measure customer’s satisfaction level within the choice of the restaurant in Bangkok 

in term of location, service process, physical characteristics, and personnel. This 

study in this survey is Survey Research by collecting the data of 400 questionnaires. 

The result shows that most of eating out consumers are women aged 20 - 30 

years old, married, and college graduated. Most are the staff - employees of private 

company, income between 15,001 to 20,000 baht, and Thai dishes are the most 

popular. Most popular restaurants are carte restaurant and mostly located in the 

urban area. To choose the restaurant, most of customers were persuaded by friends 

at work. Customers usually eat out in the special occasion of their family with 2-4 

times/month and with the cost of 501 to 1,000 baht for each person. 

The study shows several factors in choosing a restaurant in Bangkok. The 

important factors are the obvious open-close timing, available advance reservation, 

and beforehand promotion. While the cost, physical characteristics, the marketing 

campaign, and products are among average factors in choosing the restaurant. 

Factors influencing the satisfaction of eating out in Bangkok classified by 

personal factors, the factor of sex, age, status, education, occupation, income 

differences, consumer’s satisfaction shows no difference. Statistically significant at 

the 0.05 level.In the study in the relationship between the factors in choosing a 

restaurant and the satisfaction shows that the product, the cost, restaurant location, 

marketing promotion, the service process, the physical appearance, and the 
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personnel factors influence to the customer satisfaction at the 0.05 level of 

statistically significance 

KEY WORDS: RESTAURANT, FOOD, DINING OUT. 

1.บทนํา 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 สภาวะปัจจุบันมนุษย์เราได้มีการพัฒนาความเจริญเติบโต ทั้ งทางด้าน

เศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม ทาํให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเปล่ียนไปสู่ยุค

แห่งความทนัสมยั ระบบทุนนิยมเร่ิมเขา้มามีบทบาทในการดาํรงชีวิตมากยิ่งข้ึน ทาํให้

ตอ้งทาํทุกอย่างแข่งกบัเวลา จากสภาวะน้ีส่งผลให้มีการพฒันาเทคโนโลยีด้านการ

ส่ือสาร การคมนาคม ความรวดเร็วของข่าวสารทาํให้เกิดผลกระทบอยา่งใหญ่หลวง

ในการดาํรงชีวิตของสังคมไทย เน่ืองจากสภาพของสังคมเศรษฐกิจทาํให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงบทบาท และวิถีชีวิตของคนในครอบครัว ภาระและความรับผิดชอบอนั

เกิดจากการทาํงาน การเรียนหรือกิจกรรมอ่ืนๆท่ีส่งผลให้ตอ้งทาํงานนอกบา้น ทาํให้

ไม่มีเวลาในการประกอบอาหาร พฤติกรรมการบริโภคไดเ้ปล่ียนไปในทางท่ีตอ้งการ

ความสะดวกรวดเร็วและความหลากหลาย (พาฝัน  ดีสมุทร และคณะ, 2549 : 1) 

 อาหารเป็นปัจจยัพื้นฐานแรกสาํหรับปัจจยั 4 ท่ีมีอิทธิพลต่อการดาํรงชีวิตของ

มนุษยทุ์กคน  นอกจากเคร่ืองนุ่งห่ม  ท่ีอยูอ่าศยั  และยารักษาโรค  ดงันั้น  มนุษยจึ์งให้

ความสําคญัต่อการเลือกท่ีจะรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์  สะอาด  รวมทั้งตอ้งมี

รสชาติท่ีอร่อยถูกปาก  เพื่อท่ีจะตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค  แต่ด้วย

สังคมในปัจจุบนั  เป็นสังคมท่ีมีความแข่งขนั  และเร่งรีบอยูต่ลอดเวลา  จึงเป็นเหตุทาํ

ให้พฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหารของผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลงไป  ซ่ึงจาก

สังคมไทยเป็นครอบครัวใหญ่จึงมกัจะทาํอาหารรับประทานกนัเองท่ีบา้นแต่ปัจจุบนั  

คนส่วนใหญ่มกัจะออกไปทาํงานนอกบา้น  ทาํให้ไม่มีเวลาท่ีจะทาํอาหารรับประทาน

เองจึงต้องเลือกซ้ืออาหารสําเร็จรูปกลับไปรับประทานท่ีบ้าน หรือเลือกท่ีจะไป

รับประทานอาหารท่ีร้านอาหารนอกบา้นแทนดงันั้นจึงทาํให้เกิดธุรกิจร้านอาหาร

ต่างๆ เกิดข้ึนมากมาย  เพื่อรองรับและตอบสนองกบัพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปของ 
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ผูบ้ริโภคในปัจจุบนั(สมบติั  อมัพรต, 2549 : 1) 

 ดงันั้น  ผูว้จิยัจึงมีความสนใจศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจออกไป

รับประทานอาหารนอกบ้านในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาด ในดา้นของผลิตภณัฑ์  คืออาหารและการบริการ รวมถึงดา้น

ราคา ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจออกไปรับประทานเพื่อนาํมาเป็นขอ้มูลหรือแนวทาง

ในการปรับปรุงพฒันาธุรกิจร้านอาหารให้สอดคล้องกับความต้องการ และความ

สนใจของผูบ้ริโภค รวมทั้งเป็นแนวทางประกอบการตดัสินใจสําหรับผูป้ระกอบการ

รายใหม่ท่ีสนใจจะทาํธุรกิจร้านอาหารในเขตกรุงเทพมหานคร   

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเลือกรับประทานอาหารนอกบา้น  ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 2.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหารนอกบา้นของประชาชน

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 3.  เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการเลือก

รับประทานอาหารนอกบา้น ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ขอบเขตการวจัิย 

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาความพึงพอใจในการเลือกรับประทานอาหาร

นอกบา้นในเขตกรุงเทพมหานครเป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ  

 กรอบแนวคิดในการวจัิย 

การศึกษาการวจิยัในคร้ังน้ีมุ่งศึกษา ความพึงพอใจในการเลือกรับประทาน 

อาหารนอกบา้น  ในเขตกรุงเทพมหานคร  กรอบแนวคิดในการทาํวิจยัจาํแนกตวัแปร

ท่ีจะศึกษาเป็น 2 กลุ่ม คือ ตวัแปรอิสระ และ ตวัแปรตาม  
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ตัวแปรอสิระ                                                                       ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.แนวคิดทางการตลาดและทฤษฎเีกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด 

 คอตเตอร์ (Kolter. 1997 : 93-94)ไดก้ล่าววา่  ส่วนประสมทางการตลาด  เป็น

เคร่ืองมือท่ีสําคญัทางการตลาดของบริษทั  ในการท่ีจะทาํให้ประสบความสําเร็จ

ทางดา้นการตลาดตามท่ีตั้งวตัถุประสงคใ์หต้รงตามกลุ่มเป้าหมายท่ีกาํหนด 

 McCarty (McCarthy & Perreault, 1990)ไดแ้บ่งส่วนประสมทางการตลาด

ออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ ๆ เรียกว่า 4Psซ่ึงประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา 

(Price) การจดัจาํหน่าย (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) โดยมีรายละเอียด

ดงัน้ี 

 1.  ผลิตภณัฑ ์(Product)  

2.  ราคา (Price) 

3.  ช่องทางการจดัจาํหน่าย  (Place) 

4.  การส่งเสริมการตลาด ( promotion ) 

แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัความพงึพอใจของเฮอร์ซเบิร์ก 

 ความพึงพอใจในการปฏิบติังานท่ีอยูใ่นระดบัสูง  เป็นท่ีพึงปรารถนาสําหรับ

ผูบ้ริหารทุกคนเพราะจะช่วยให้การบริหารเป็นไปอย่างราบร่ืน  และการปฏิบติังาน

ของบุคลากรในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล การสร้าง

ลกัษณะประชากรศาสตร์ 

1.  เพศ 

2. อาย ุ

3. สถานภาพการสมรส 

4. ระดบัการศึกษา 

5. อาชีพ 

6. รายได ้

ปัจจัยในการเลอืกใช้บริการร้านอาหาร   

1. ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ 

2. ปัจจยัดา้นสถานท่ี 

3. ปัจจยัดา้นราคา 

4. ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด   

5. ปัจจยัดา้นกระบวนการบริการ   

6. ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ   

7. ปัจจยัดา้นบุคลากร 
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ความพึงพอใจในการปฏิบติังานเป็นส่ิงจาํเป็นอย่างยิ่งสําหรับผูบ้ริหารทุกคนทั้งน้ี

ผูบ้ริหารจะตอ้งศึกษากระบวนการและเทคนิคต่าง ๆ ในการสร้างแรงจูงใจให้ถ่องแท ้ 

และอาศยัแรงจูงใจเป็นเคร่ืองมือสําคญัในการท่ีจะกระตุน้ให้บุคลากรปฏิบติังานใน

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายด้วยศรัทธา  และเต็มใจเพื่อผลสําเร็จของงานการสร้าง

แรงจูงใจนั้น  เกิดจากพื้นฐานความตอ้งการของมนุษยเ์ป็นสําคญั ซ่ึงการบริหารงาน

ตามแนวคิดทางพฤติกรรมศาสตร์เนน้เร่ืองน้ีเป็นอยา่งมาก  เฮอร์เบิร์ก (Herzberg)  ซ่ึง

ผูว้จิยัไดท้าํการศึกษาเพื่อนาํมาประยกุตเ์ป็นกรอบแนวคิดคร้ังน้ี 

ทฤษฎกีารบริการ 

 การบริการเป็นส่ิงสําคญัยิ่งในงานด้านต่างๆ เพราะบริการคือการให้ความ

ช่วยเหลือ หรือการดาํเนินการท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูอ่ื้น ไม่มีการดาํเนินงานใดๆ ท่ี

ปราศจากบริการ ทั้ งในภาค ราชการ และภาคธุรกิจเอกชน การขายสินค้า หรือ

ผลิตภณัฑ์ใดๆ ก็ตอ้งมีการบริการรวมอยู่ดว้ยเสมอ ยิ่งธุรกิจบริการ ตวับริการนัน่เอง

คือ สินคา้ การขายจะประสบความสาํเร็จได ้ตอ้งมีบริการท่ีดี ธุรกิจการคา้จะอยูไ่ดต้อ้ง

ทาํให้เกิดการขายซํ้ า คือ ตอ้งรักษาลูกคา้เดิมและเพิ่มลูกคา้ใหม่ การบริการท่ีดีจะช่วย

รักษาลูกคา้เดิมไวไ้ด ้ทาํใหเ้กิดการขายซํ้ าอีก และชกันาํใหมี้ลูกคา้ใหม่ ๆ ตามมา 

3.ระเบียบวธีิวจัิย 

 งานวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึง ความพึงพอใจในการเลือก

รับประทานอาหารนอกบา้น  ในเขตกรุงเทพมหานครซ่ึงการวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยั

เชิงสํารวจ (Survey Research)โดยใช้วิ ธีการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม 

(Questionnaire) และให้ผูต้อบแบบสอบถามเป็นผูก้รอกคาํตอบเอง โดยทาํการศึกษา

เฉพาะกลุ่มเป้าหมายท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีขั้นตอนการทาํวจิยัดงัน้ี 

  1  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

  2  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

  3  การทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

  4  การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

5  วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
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ประชากรกลุ่มตัวอย่าง  

 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี  ได้แก่  ประชากรทั่วไปท่ีอยู่ใน

กรุงเทพมหานคร  ท่ีเคยไปรับประทานอาหารนอกบา้นในกรุงเทพมหานคร  มีจาํนวน

ทั้งส้ิน 5,701,394 คน 

 กาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง  โดยใช้วิธีเทียบจากตารางสําเร็จของ  Taro  

Yamane  (วเิชียร  เกตุสิงห์, 2541 : 24)  โดยกาํหนดความเช่ือมัน่  95%  ความผิดพลาด

ไม่เกิน  0.05%  เม่ือจาํนวนประชากรเท่ากบั 5,701,394 คน  เพื่อเป็นการไม่เกิดการ

ผดิพลาด   

𝑛       =                   
N

1 + Ne2
 

    

 กาํหนดให ้

  n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

  N = จาํนวนประชากร 

  E = ความผดิพลาดมาตรฐาน 

แทนค่าตามสูตรได ้ ดงัน้ี  14253.49 

  

n       =                   
5,701,394

1 + 5,701,394(0.05)2
 

    

       =                    399.99 หรือ 400 ชุด 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัในคร้ังน้ีไดใ้ช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ

เก็บรวบรวมขอ้มูล โดยจะศึกษาจากเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็นแนวทางใน

การกาํหนดคาํถาม เพื่อให้ครอบคลุมตามวตัถุประสงค์และสมมติฐานของการวิจยั 

โดยจาํแนกออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
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 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคลทัว่ไปท่ีอยูใ่น

กรุงเทพมหานคร  ท่ีเคยไปรับประทานอาหารนอกบา้นในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามขอ้มูลความคิดเห็นเก่ียวกบัพฤติกรรมการเลือก

รับประทานอาหารนอกบา้น  ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจในการเลือกใชบ้ริการ

ร้านอาหารของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 รูปแบบคาํถามมีลกัษณะเป็นคาํถามปลายเปิดแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating scale) มีการแบ่งคะแนนของระดบัความคิดเห็น เป็น 0 – 10 ระดบั ดงัน้ี 

ความพึงพอใจมากท่ีสุด  ใหค้ะแนน 10 คะแนน 

 ความพึงพอใจปานกลาง  ใหค้ะแนน   5 คะแนน 

 ความไม่พึงพอใจมากท่ีสุด ใหค้ะแนน   0 คะแนน 

 สําหรับเกณฑ์การแปลค่าเฉล่ียวิธีการแบ่งระดับความพึงพอใจหรือไม่พึง

พอใจออกเป็น     0 - 10 ระดบั มีเกณฑใ์นการพิจารณา ดงัน้ี 

 

ความกวา้งของแต่ละอนัตรภาคชั้น   =    
คะแนนสูงสุด − คะแนนตํ่าสุด

จาํนวนอนัตรภาคชั้น
 

 =          10−0
5

 

 =          2.00 

 

การทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

 การหาความเท่ียงตรง (Validity) ผูว้ิจยัได้นําแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนให้

อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบเน้ือหาและความครบถว้นของขอ้มูลท่ีตอ้งการดาํเนินการ

วิจยั เม่ือไดรั้บคาํแนะนาํแลว้ ผูว้ิจยัไดท้าํการแกไ้ขและปรับปรุงจุดท่ีบกพร่องก่อนท่ี

จะนาํไปเก็บเป็นขอ้มูลเพื่อทาํการวจิยัต่อไป 

 การหาความน่าเช่ือถือ (Reliability) ผูว้ิจยัไดน้าํแบบสอบถามท่ีเก็บรวบรวม

ไดจ้าํนวน 30 ชุด และนาํไปทดสอบ ก่อนท่ีจะนาํไปใช้จริง และนาํขอ้บกพร่องมา
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ปรับปรุงแกไ้ขเพื่อใหมี้ความสมบูรณ์ สําหรับผลการวิเคราะห์ผูว้ิจยัไดใ้ชโ้ปรแกรมท่ี

ทดสอบจากโปรแกรมท่ีไดรั้บความเช่ือถือ  

การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

 การเก็บรวบรวมขอ้มูลในคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดเ้ก็บจากกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 400 ชุด 

ดว้ยแบบสอบถามจาก บุคคลทัว่ไปท่ีอยู่ในกรุงเทพมหานคร  ท่ีเคยไปรับประทาน

อาหารนอกบา้นในกรุงเทพมหานครโดยใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 2 

สัปดาห์ จึงไดข้อ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งครบตามท่ีไดก้าํหนดไว ้

การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล  

 เม่ือทาํการเก็บขอ้มูลแบบสอบถามเรียบร้อยแลว้ ผูว้ิจยัจะทาํการประมวลผล

ดว้ยโปรแกรมท่ีไดรั้บความเช่ือถือ ซ่ึงการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อนาํเสนอและสรุปผลใน

การวจิยัน้ีไดใ้ชก้ารคาํนวณค่าสถิติดงัต่อไปน้ี 

 1. วิเคราะห์ลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่ง ใชส้ถิติแบบความถ่ี (Frequency) ร้อย

ละ (Percentage)   

 2.  วิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของกลุ่มตวัอย่างโดยใชส้ถิติ

แบบความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation)  

 3.  สถิติเชิงอนุมาน ในการทดสอบความพึงพอใจ โดยใชส้ถิติ T-test ,F-test 

และสถิติ One – way –ANOVA เป็นตวัทดสอบสมมติฐาน 

4.ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาความพึงพอใจในการเลือกรับประทานอาหารนอกบ้านในเขต

กรุงเทพมหานครมีวตัถุประสงค์เพื่อ ศึกษาถึงระดับความพึงพอใจในการเลือก

รับประทานอาหารนอกบ้านในเขตกรุงเทพมหานครด้านผลิตภณัฑ์สถานท่ีราคา  

ส่งเสริมการตลาด  กระบวนการบริการ  ลกัษณะทางกายภาพ  และดา้นบุคลากรซ่ึง

การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใชว้ิธีการเก็บขอ้มูล

ด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) จาํนวน 400 ชุดข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้อบ

แบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้ 
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สมมุติฐานการวจัิย 

   ปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจในการรับประทานอาหาร

นอกบา้น  ในเขตกรุงเทพมหานคร  แตกต่างกนั 

   ปัจจยัในการเลือกใชบ้ริการร้านอาหาร มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจใน

การรับประทานอาหารนอกบา้น ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

การทดสอบสมมติฐาน 

ปัจจัยความพงึพอใจ 

ค่าเฉลีย่ของเพศ 

t sig-2 
ชาย 

N= 176 

หญงิ 

N = 224  

𝒙� S.D. 𝒙� S.D. 

1. ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ 8.26 0.58 8.33 0.57 -1.2133 0.2257 

2. ปัจจยัดา้นสถานท่ี 8.33 0.57 8.39 0.51 -1.2098 0.2271 

3. ปัจจยัดา้นราคา 8.39 0.51 8.41 0.59 -0.4230 0.6725 

4. ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด 8.41 0.59 8.31 0.56 -0.4307 0.6669 

5. ปัจจยัดา้นกระบวนการ

บริการ 8.31 0.56 8.36 0.55 -0.9836 0.3259 

6. ปัจจยัดา้นลกัษณะทาง

กายภาพ 8.36 0.55 8.35 0.56 -0.9810 0.3272 

7. ปัจจยัดา้นบุคลากร 8.35 0.56 8.37 0.55 -0.3983 0.6906 

รวมเฉล่ีย 8.344 0.560 8.360 0.556 -0.806 0.448 

*นยัสาํคญัทางสถิติระดบั 0.05 

ผลการทดสอบสมมติฐาน : ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ

ร้านอาหาร ในเขตกรุงเทพมหานครจาํแนกตามเพศ ในภาพรวมพบวา่ เพศหญิง และ

เพศชาย มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติระดบั 0.05 
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5.สรุปผลการศึกษา 

 ข้อมูลทัว่ไปของพนักงาน 

 ผูบ้ริโภคอาหารนอกบา้น  ในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง จาํนวน 224 คน คิดเป็นร้อยละ 56.0  เป็นเพศชาย 176 คน คิดเป็นร้อยละ 44.0 มี

อายุ 20 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.0รองลงมามีอายุในช่วง 31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 

35.3 อายุช่วง 41 -50 ปี คิดเป็นร้อยละ 16.0 อายุต ํ่ากวา่ 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 8.8 และ

อายุช่วง 51 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 12 ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 

60.3 รองลงมา โสด ร้อยละ 34.8 และ หยา่ร้างหรือเป็นหมา้ย หรือแยกกนัอยู ่คิดเป็น

ร้อยละ 5 จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 70.3 รองลงมาจบการศึกษาสูง

กวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 20.5 และจบการศึกษาตํ่ากวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ

9.3 ส่วนใหญ่เป็นพนักงาน-ลูกจา้งเอกชน คิดเป็นร้อยละ 31.5 อาชีพอิสระ-เจา้ของ

กิจการ คิดเป็นร้อยละ 29.5  ขา้ราชการ-พนกังานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 28.3 และ

นกัเรียน-นกัศึกษา คิดเป็นร้อยละ 10.8มีรายได ้15,001 – 20,000 บาท  

การเลอืกใช้บริการร้านอาหารของผู้ตอบแบบสอบถามในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่นิยมอาหารไทย  คิดเป็นร้อยละ 51.0  รองลงมาคืออาหาร

ญ่ีปุ่น คิดเป็นร้อยละ 33.8  อาหารจีน คิดเป็นร้อยละ 9.3  อาหารพื้นเมือง/อาหาร

ทอ้งถ่ิน คิดเป็นร้อยละ 5.5  และอาหารยุโรป คิดเป็นร้อยละ 0.5ร้านอาหารท่ีชอบใช้

บริการส่วนใหญ่จะเป็นร้านอาหารตามสั่ง/ร้านทัว่ไป คิดเป็นร้อยละ 33.0  รองลงมา

คือ ศูนยอ์าหาร คิดเป็นร้อยละ 21.8  ร้านอาหารบุพเฟ่ต์ คิดเป็นร้อยละ 18.0  ฟาสต์

ฟู้ ด/อาหารจานด่วนคิดเป็นร้อยละ 7.3  ภตัตาคาร/ร้านอาหารขนาดใหญ่คิดเป็นร้อยละ 

6.5 สวนอาหารคิดเป็นร้อยละ 4.5 ร้านก๋วยเต๋ียวคิดเป็นร้อยละ 4.0  และผบักบัสุก้ี/หมู 

กระทะ คิดเป็นร้อยละ 2.5  ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีร้านอาหารประจาํ  คิดเป็นร้อยละ 

50.8  รองลงมาคือ ไม่มีร้านอาหารประจาํ คิดเป็นร้อยละ 49.3ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคส่วนใหญ่

ชอบในลกัษณะของทาํเลท่ีตั้งของร้านคือเป็นร้านอาหารท่ีตั้งอยู่ในเมือง คิดเป็นร้อย

ละ 51.8  รองลงมาคือ ระยะทางไม่สําคญัแต่การคมนาคมตอ้งสะดวก คิดเป็นร้อยละ 

31.3  ตั้งอยู่นอกเมืองคิดเป็นร้อยละ 8.8  และใกล้บา้น/ท่ีทาํงานคิดเป็นร้อยละ 8.3  
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ส่วนใหญ่จะถูกชกัชวนจากเพื่อนท่ีทาํงาน คิดเป็นร้อยละ 52.0  รองลงมาคือ คนใน

ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 31.3  เพื่อนบา้น คิดเป็นร้อยละ 9  และเพื่อนสนิทคิดเป็น 

ร้อยละ 7.8 วนัท่ีเขา้ใชบ้ริการส่วนใหญ่จะเป็นวนัสําคญัของคนในครอบครัว คิดเป็น

ร้อยละ 55.5  รองลงมาคือ วนัหยุด คิดเป็นร้อยละ 43.0  และเทศกาลต่าง ๆ คิดเป็น

ร้อยละ 1.5  ความถ่ีในการเข้าใช้บริการแต่ละเดือนของผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะใช้

บริการ2-4 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 60.5  รองลงมาคือ นอ้ยกวา่ 2 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 34.0  

มากกว่า 4 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 5.5  และจะมีค่าใช้จ่ายในแต่ละคร้ัง  501-1,000 บาท 

คิดเป็นร้อยละ 34.5  รองลงมาคือ ค่าใช้จ่าย 1,001-1,500 คิดเป็นร้อยละ 22.5  

ค่าใช้จ่าย 1,501-2,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.3 ค่าใชจ่้ายน้อยกวา่ 500 บาท คิดเป็น

ร้อยละ 18.0 และค่าใชจ่้ายมากกวา่ 2,001 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.8 

อภิปรายผล 

 ผูบ้ริโภคอาหารนอกบา้น  ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง อายุ 20 – 30 ปี สถานภาพสมรส จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี ส่วนใหญ่เป็น

พนักงาน-ลูกจา้งเอกชน มีรายได้ 15,001 – 20,000 บาท ส่วนใหญ่นิยมอาหารไทย 

ร้านอาหารท่ีชอบใช้บริการส่วนใหญ่จะเป็นร้านอาหารตามสั่ง/ร้านทั่วไป ซ่ึงมี

ร้านอาหารประจําอยู่แล้ว  ชอบร้านในลักษณะของทําเลท่ีตั้ งของร้านคือเป็น

ร้านอาหารท่ีตั้ งอยู่ในเมือง ส่วนใหญ่จะถูกชักชวนจากเพื่อนท่ีทาํงาน วนัท่ีเข้าใช้

บริการส่วนใหญ่จะเป็นวนัสาํคญัของคนในครอบครัว จะใชบ้ริการ2-4 คร้ัง/เดือนและ

มีค่าใชจ่้ายในแต่ละคร้ัง  501-1,000 บาท  

 ปัจจัยในการเลือกใช้บริการร้านอาหารของผูต้อบแบบสอบถามในเขต

กรุงเทพมหานครพบว่า  ปัจจยัด้านกระบวนการผูบ้ริโภคให้ความสําคญัระดบัมาก

ท่ีสุดคือ ร้านมีเวลาเปิด-ปิดชัดเจน มีบริการการรับจองโต๊ะล่วงหน้า มีการแนะนํา

ส่วนลดก่อนใหบ้ริการ ขณะท่ีปัจจยัดา้นสถานท่ีดา้นราคา  ดา้นลกัษณะกายภาพ  ดา้น

ส่งเสริมการตลาด  และดา้นผลิตภณัฑ์ ให้ความสําคญัในระดบัมากท่ีสุดรองลงมา ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปองพรรณ  พนมสารนรินทร์ (2541)พบวา่ ความคิดเห็นท่ี

เก่ียวกบัฟาสตฟ์ู้ ดในดา้นคุณภาพอาหาร  รสชาติอาหาร  ความสะดวกความรวดเร็วใน

การให้บริการ  ความสุภาพของพนกังาน  การส่งเสริมการขาย  และความทนัสมยัอยู่
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ในเกณฑดี์  ขณะท่ีความคิดเห็นในดา้นความเหมาะสมกบัรูปแบบการดาํเนินชีวิตของ

คนไทยอยูใ่นเกณฑป์านกลาง  กลุ่มตวัอยา่งเกือบทั้งหมดเคยเปิดรับโฆษณาฟาสตฟ์ู้ ด 

โดยเปิดรับจากส่ือโทรทศัน์มากท่ีสุด และไม่สอดคล้องกับงานวิจยัของ สุวิทศัน์  

สุรสิงห์โตทอง (2543)เห็นวา่ปัจจยัทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์มีความสําคญัมาก  แต่

สอดคลอ้งในส่วนของปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีความสาํคญัปานกลาง   

 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการรับประทานอาหารนอกบา้น ในเขต

กรุงเทพมหานคร จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลพบวา่ ปัจจยัดา้น เพศ อายุ สถานภาพ 

การศึกษา อาชีพ รายได ้ท่ีแตกต่างกนั ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจในการเลือกใชบ้ริการ

ร้านอาหารไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ข้อเสนอแนะการวจัิยคร้ังต่อไป 

 1.  ควรทาํการศึกษาหาราคาสินคา้ท่ีเหมาะสมของร้านอาหารให้ตรงกบัความ

พึงพอใจของลูกคา้และร้านอาหารมีกาํไร 

2.  ควรทาํการศึกษาหาวิธีการจะสร้างความจงรักภกัดีของลูกคา้ เพื่อรักษา

ลูกคา้เก่าใหเ้ป็นลูกคา้ประจาํ และเป็นผูโ้ฆษณาสินคา้ใหอี้กต่อหน่ึงดว้ย 
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ความพงึพอใจของผู้รับบริการต่อการบริการแผนกผู้ป่วยของโรงพยาบาลตากสิน

(SATISFACTION OF PATIENTS TO TAKSIN HOSPITAL SERVICES) 

ปาริชาติ  วฑัฒกานนท ์1  กิตติพนัธ์  คงสวสัด์ิเกียรติ 2 

 

บทคัดย่อ 

 วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจของผูม้ารับบริการท่ีโรงพยาบาล

ตากสิน เปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของผูม้ารับบริการท่ีโรงพยาบาลตากสิน 

จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล และศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูม้ารับ

บริการท่ีโรงพยาบาลตากสิน ซ่ึงการวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey 

Research) โดยใชแ้บบสอบถามเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง ส่วนการวิเคราะห์

ขอ้มูล และประมวลผลขอ้มูลนั้น ไดใ้ชส้ถิติการแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่า

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานANOVA,T – test,  F – test และ Multiple Regression 

Analysisในการวเิคราะห์ 

 ผลการศึกษาพบวา่  ผูม้ารับบริการแผนกผูป่้วยโรงพยาบาลตากสินส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง อายุ 36 – 50 ปี ศึกษาปริญญาตรี อาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว 

สถานภาพสมรสแลว้ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกวา่ 30,000 บาทข้ึนไป โดยมีความ

พึงพอใจในระดบัมากท่ีสุดต่อการเขา้รับบริการ และมีความพึงพอใจดา้นทาํเลท่ีตั้ง

สถานท่ี ความสะดวกสบาย และด้านข้อมูลข่าวสารมากท่ีสุด  รองลงมาคือ ด้าน

ค่าบริการรักษาพยาบาล  และด้านบุคลากร  การวิเคราะห์ความแตกต่างของ ปัจจยั

ส่วนบุคคลของผูรั้บบริการท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ ไม่มีอิทธิพลต่อความ

พึงพอใจของผูม้ารับบริการ ดา้นทาํเลท่ีตั้งสถานท่ี ดา้นบุคลากร ดา้นคุณภาพการ 

รักษาพยาบาล ดา้นขอ้มูลข่าวสาร ดา้นค่าบริการรักษาพยาบาล  ยกเวน้ระดบัการศึกษา

ท่ีมี อิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูม้ารับบริการ ดา้นทาํเลท่ีตั้งสถานท่ี เพียงปัจจยั 

 

1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2  ผูอ้าํนวยการศูนยศึ์กษาสาทรธานี มหาวทิยาลยัรังสิต 
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เดียว และปัจจยัในการใชบ้ริการ ดา้นทาํเลท่ีตั้งสถานท่ี ดา้นบุคลากร ดา้นคุณภาพการ

รักษาพยาบาล ด้านขอ้มูลข่าวสาร ด้านค่าบริการรักษาพยาบาล มีความสัมพนัธ์ใน

ระดบันอ้ยท่ีสุด  จนถึงนอ้ย กบัความพึงพอใจของผูม้ารับบริการโรงพยาบาลตากสินท่ี

ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

คําสําคัญ : โรงพยาบาล, โรงพยาบาลตากสิน 

Abstract 

The objective was to study the satisfaction level of the service at Taksin 

Hospital. The satisfaction of the service at Taksin Hospital. By personal factors. 

And study the factors influencing the satisfaction of the service at Taksin Hospital. 

The study in this survey (Survey Research) The survey collected data from a 

sample. The data analysis. And process that information. Were analyzed using 

frequency, percentage, mean, standard deviation, ANOVA, T - test, F - test and 

Multiple Regression Analysis in the analysis. 

The results showed that The admissions department at Taksin Hospital, 

most patients were women aged 36 to 50 years of undergraduate study. A private 

business. Married. Average monthly income of more than 30,000 baht, with the 

highest level of satisfaction in the service. And were satisfied with the location, 

location. Convenience Information and the second is the cost of medical services. 

And personnel. Analysis of the differences. The privacy of patients' gender, age, 

marital status, occupation, did not affect the quality of the service. The location, the 

quality of personnel. The medical information. The cost of medical services. With 

the exception of education. The satisfaction of the service. The location of the 

property. Only a single factor. Factor in the service. The location, the quality of 

health care personnel. The information. The cost of medical services. Relative to the 

lowest level to the satisfaction of the Taksin Hospital at 0.05 level of significance. 

KEY WORDS: HOSPITAL, TAKSIN HOSPITAL 
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1.บทนํา 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพุทธศกัราช 2550 (2550 : 15) ส่วนท่ี 9 ได้

ระบุสิทธิในการไดรั้บบริการสาธารณสุขและสวสัดิการจากรัฐไวว้า่บุคคลยอ่มมีสิทธิ

เสมอกนัในการรับบริการทางสาธารณสุขท่ีเหมาะสมและได้มาตรฐาน อนัเป็นการ

สะท้อนแนวคิดและปรัชญาท่ีว่าด้วยความเสมอภาคของการเข้าถึงบริการทาง

การแพทยแ์ละสาธารณสุขซ่ึงนบัเป็นคร้ังแรกท่ีสังคมไทยไดป้ระกาศรับรองสิทธิของ

ประชาชนและให้ความสําคญักบัความเป็นธรรมในการเขา้ถึงบริการสุขภาพอย่าง

ทัว่ถึง (คณะทาํงานเพื่อพฒันาระบบประกนัสุขภาพถว้นหนา้, 2544 : 113) ความพึง

พอใจของผูรั้บบริการเป็นผลลัพธ์โดยรวมของบริการในมุมมองของทัว่ไปหรือ

ผูใ้ช้บริการต่างๆรวมทั้งบริการสุขภาพ (จิรุตม ์ ศรีรัตนบลัล์ และคณะ, 2543 :16) 

ความพึงพอใจและความคิดเห็นของผูป่้วยหรือผูรั้บบริการจึงจดัเป็นตวัช้ีวดัท่ีสําคญั

ต่อคุณภาพบริการ การบริการท่ีดูแลเอาใจใส่ผูป่้วยมากข้ึนเคารพในสิทธิและศกัด์ิศรี

ของความเป็นมนุษยม์ากข้ึน (นิสา ภู่อาภรณ์, 2550 : 70) ดงันั้นโรงพยาบาลจึงควรมี

การพฒันาระบบบริการสุขภาพให้มีมาตรฐานและประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึนเพื่อให้

ผูใ้ชบ้ริการพึงพอใจและเลือกใชบ้ริการของโรงพยาบาลไดอ้ยา่งภาคภูมิใจ 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อการบริการแผนกผูป่้วย และ

เปรียบเทียบโดยจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล และเพื่อศึกษาปัจจยัการใชโ้รงพยาบาล

ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อการบริการแผนกผูป่้วยของ

โรงพยาบาลตากสิน 

ขอบเขตการวจัิย 

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อการบริการ

แผนกผูป่้วยของโรงพยาบาลตากสินโดยกาํหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่าง คือผูม้า

รับบริการแผนกผูป่้วยท่ีโรงพยาบาลตากสินโดยขอ้มูลเฉล่ียของผูป่้วยท่ีมารับบริการท่ี

โรงพยาบาลตากสินปีงบประมาณ 2554 รวม 546,452 คน (ฝ่ายแผนงาน กองวิชาการ 

สํานกัการแพทย ์กรุงเทพมหานคร. 2554)  โดยศึกษาจากตวัแปรตน้ คือ เพศ อาย ุ
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ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้/เดือน สถานภาพสมรส การเข้ารับบริการของ

โรงพยาบาล การชาํระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล  ผูรั้บผิดชอบค่าใช้จ่าย และตวั

แปรตาม คือความพึงพอใจของผูม้ารับบริการดา้นทาํเลท่ีตั้งสถานท่ีดา้นบุคลากรดา้น

คุณภาพการรักษาพยาบาลด้านข้อมูลข่าวสารด้านค่าบริการรักษาพยาบาล โดยมี

ระยะเวลาในการศึกษาประมาณ 3เดือนโดยเร่ิมจากเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2554ถึงเดือน

กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2555 

กรอบแนวความคิด 

   ตัวแปรต้น                                                            ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมมติฐานการวจัิย 

 1. ปัจจัยส่วนบุคคลของผู ้รับบริการท่ีมีเพศอายุสถานภาพสมรสระดับ

การศึกษาอาชีพแตกต่างกนัมีค่าเฉล่ียของระดบัความพึงพอใจของผูม้ารับบริการดา้น

ทาํเลท่ีตั้งสถานท่ี ด้านบุคลากร ด้านคุณภาพการรักษาพยาบาล ดา้นขอ้มูลข่าวสาร 

ดา้นค่าบริการรักษาพยาบาลแตกต่างกนั 

2. ปัจจยัในการใช้บริการ ดา้นทาํเลท่ีตั้งสถานท่ี ดา้นบุคลากร ดา้นคุณภาพ

การรักษาพยาบาล ดา้นขอ้มูลข่าวสาร ดา้นค่าบริการรักษาพยาบาล มีความสัมพนัธ์กบั 

ความพึงพอใจของผูม้ารับบริการโรงพยาบาลตากสิน 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. ไดท้ราบถึงระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อการบริการแผนกผูป่้วย 

ความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อการบริการ

แผนกผูป่้วยของโรงพยาบาลตากสิน 

1. ดา้นทาํเลท่ีตั้งสถานท่ี  

2. ดา้นบุคลากร  

3. ดา้นคุณภาพการรักษาพยาบาล  

4. ดา้นขอ้มูลข่าวสาร  

5. ดา้นค่าบริการรักษาพยาบาล 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. ระดบัการศึกษา 

4. อาชีพ 

5. รายได/้เดือน 

6. สถานภาพสมรส 
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ของโรงพยาบาลตากสิน 

 2. ไดท้ราบผลเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อการบริการ

แผนกผูป่้วยของโรงพยาบาลตากสินจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

 3 .สามารถนาํผลการวจิยัเสนอผูบ้ริหารโรงพยาบาลตากสินเพื่อนาํไปเป็น

แนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขและพฒันาโรงพยาบาลตากสินต่อไป 

2. ความรู้เกีย่วกบัโรงพยาบาล 

 องคก์ารอนามยัโลก (World Health Organization - WHO) ไดใ้ห้ความหมาย

ของโรงพยาบาลไวว้่าโรงพยาบาลเป็นส่วนประกอบขององค์กรทางสังคมและ

การแพทยโ์ดยมีการทาํงานเพื่อให้บริการดูแลสุขภาพท่ีสมบูรณ์แก่ประชาชนทั้งเพื่อ

เป็นเชิงรักษาและป้องกันพร้อมทั้ งให้บริการคนไข้นอกแก่ครอบครัวถึงบ้าน

โรงพยาบาลยงัเป็นศูนย์การฝึกอบรมแก่บุคลากรทางสุขภาพและนักวิจัยสังคม

ชีววทิยาอีกดว้ย 

 หนา้ท่ีทัว่ไปของโรงพยาบาล (General mission) คือรักษาพยาบาลผูป่้วยอยา่ง

ครบวงจรพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนในพื้นท่ีรับผดิชอบบาํรุงรักษาส่ิงแวดลอ้ม

และทรัพยากรธรรมชาติพฒันาบุคลากรด้านการแพทยแ์ละสาธารณสุขและศึกษา

คน้ควา้วจิยัดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุขค่านิยมทัว่ไปของโรงพยาบาล 

ประวตัิความเป็นมาของโรงพยาบาลตากสิน 

โรงพยาบาลตากสิน สังกดัสํานกัการแพทย ์กรุงเทพมหานคร มีประวติัความ

เป็นมาโดยในรัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 5 ไดเ้กิด

มีการระบาดของไขก้าฬโรค รัชกาลท่ี 5 จึงทรงให้ก่อตั้ง “โรงพยาบาลโรคติดต่อ” ข้ึน 

ต่อมารัฐบาลไดจ้ดัให้มีการปกครองในระบบเทศบาล เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2480

โรงพยาบาลโรคติดต่อ ได้โอนไปข้ึนกับเทศบาลนครกรุงเทพ จึงเปล่ียนใช้ช่ือว่า 

“โรงพยาบาลเทศบาล”  แต่เน่ืองจากความเก่าแก่ของอาคารเรือนไม ้และคนป่วยดว้ย

โรคติดต่อมีจาํนวนลดลง สถานท่ีไม่เหมาะสมเพราะได้มีชุมชนหนาแน่นจึงได้

เปล่ียนแปลงปรับปรุงโรงพยาบาลโรคติดต่อน้ีข้ึนเป็นสถานพยาบาลพกัฟ้ืนสําหรับ
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ผู ้ป่วยของโรงพยาบาลกลาง และวชิรพยาบาลก่อน คนทั่วไปเ รียกขานว่า 

“โรงพยาบาลพกัฟ้ืน” 

 ต่อมาเม่ือพ.ศ. 2515 ทางราชการได้ประกาศจดัตั้งเทศบาลนครหลวงข้ึน 

โดยรวมเทศบาลนครกรุงเทพและเทศบาลนครธนบุรีเขา้ดว้ยกนัโรงพยาบาลตากสิน

พกัฟ้ืน  จึงเปล่ียนช่ือเป็น“โรงพยาบาลเทศบาลนครหลวง”สําหรับรักษาโรคทัว่ไป มี 

พิธีเปิดอย่างเป็นทางการเม่ือวนัพฤหัสบดีท่ี 27 กรกฎาคม 2515 ได้ นายแพทย์

ประเสริฐ นุตกุล ผูเ้ช่ียวชาญทางศลัยกรรมเป็นผูอ้าํนวยการโรงพยาบาล และมีการ

ปรับปรุงเปล่ียนเป็น กรุงเทพมหานคร ในวนัท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ. 2515 ช่ือของ

โรงพยาบาลจึงเปล่ียนเป็น “โรงพยาบาลกรุงเทพมหานคร” ตามไปดว้ย เพื่อยุติการ

เปล่ียนช่ือของโรงพยาบาลบ่อยๆ  พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช จึง

ทรงมีพระบรมราชานุญาตให้ใชช่ื้อวา่ “โรงพยาบาลตากสิน” ตั้งแต่วนัท่ี 11 กนัยายน 

พ.ศ. 2516  ปัจจุบนัขนาดของโรงพยาบาล 450 เตียง และกาํลงัก่อสร้างเพื่อให้สามารถ

รองรับผูป่้วยได ้600 เตียง 

3.วธีิการดําเนินการวจัิย 

การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงประยุกต์ ทําการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูม้ารับบริการแผนกผูป่้วย

นอกโรงพยาบาลตากสินแล้วนาํมาวิเคราะห์เพื่อหาขอ้สรุป ใช้สถิติวิเคราะห์ขอ้มูล

โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปเป็นแนวทางในการวจิยั 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 1. ตรวจสอบและเลือกเฉพาะแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์มาใชใ้นการวเิคราะห์ 

 2. นาํมาตรวจใหค้ะแนนเป็นรายขอ้ตามเกณฑท่ี์กาํหนด 

 3. สถิติพรรณนา (descriptive statistic) ซ่ึงใชใ้นการวิเคราะห์ประกอบดว้ย

ความถ่ี (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉล่ีย (mean) และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (standard deviation) หรือร้อยละของอตัราส่วนท่ีสนใจ (valid persent) 

 4. สถิติอนุมาน (inferential statistic) ซ่ึงใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลจากตวัอยา่ง

เพื่อนาํลกัษณะท่ีวเิคราะห์ไดไ้ปอนุมานหรือเป็นตวัแทนลกัษณะของประชากร (กลัยา
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วานิชย์บญัชา, 2546,หน้า 1-2)โดยนําค่าเฉล่ียท่ีได้จากการวิเคราะห์ไปทาํการ

เปรียบเทียบกบัเกณฑ์เพื่อใช้ในการแปลความหมายเป็นรายขอ้การแปลความหมาย

ของแบบสอบถามมีมาตราส่วนประมาณค่าในการแปลความหมายดงัน้ีลกัษณะคาํถาม

ประกอบดว้ยขอ้ความท่ีเป็นปัญหาความพึงพอใจในการใช้บริการในแต่ละดา้นโดย

แต่ละขอ้คาํถามมีคาํตอบให้เลือก 10 ระดบัตามวิธีการของLikert scales (Likert,1970, 

หนา้ 275) คือมากท่ีสุดมากดีปานกลางนอ้ยและควรปรับปรุงมีเกณฑ์การให้คะแนน

แต่ละระดบัดงัน้ี 

 การแบ่งคะแนนของระดบัความคิดเห็นเป็น 0 - 10 ระดบัดงัน้ี  

  ความพึงพอใจมากท่ีสุด ใหค้ะแนน 10 คะแนน 

  ความพึงพอใจปานกลาง ใหค้ะแนน   5 คะแนน 

  ความไม่พึงพอใจมากท่ีสุด ใหค้ะแนน   0 คะแนน 

นาํคะแนนมาวเิคราะห์หาค่าเฉล่ียและแปลความหมายของค่าเฉล่ียตามระดบั 

สําหรับเกณฑ์การแปลค่าเฉล่ียวิธีการแบ่งระดับความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ

ออกเป็น 0 - 10 ระดบั มีเกณฑใ์นการพิจารณา ดงัน้ี 

 

ความกวา้งของแต่ละอนัตรภาคชั้น = คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด 

              จาํนวนอนัตรภาคชั้น 

     =          10 – 0 

5 

     =            2.00 

เกณฑก์ารตดัสินใจ: 

  0.0 – 2.0   =  พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

   2 .1- 4.0   =  พึงพอใจนอ้ย 

   4.1 – 6.0   =  พึงพอใจปานกลาง 

   6.1 – 8.0   =  พึงพอใจมาก 

   8.1 – 10.0   =  พึงพอใจมากท่ีสุด 
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สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 เป็นการใช้สถิติบรรยาย (descriptive statistics)ในการวิเคราะห์ขอ้มูลโดย

อธิบายลกัษณะต่างๆของประชากรท่ีศึกษาเท่านั้นประกอบดว้ยรายละเอียดต่อไปน้ี 

 1. หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบัโดยใชว้ิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิ

แอลฟา (α- coefficient) ตามวธีิการของcronbach (Cavana , 2001, p. 320) 

 2. ค่าร้อยละ (percentage) 

 3. ค่าเฉล่ีย (mean)  

 4. ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation: S.D.)  

 5. สถิติอนุมาน (inference statistics)  

 6. ทดสอบนยัสําคญัทางสถิติโดยใชค้่า t-test ในกรณีทดสอบความแตกต่าง

ของตวัแปร 2 ตวัแปร และ F-test ในกรณีทดสอบความแตกต่างของตวัแปรมากกวา่ 2 

ตวัแปร ค่าท่ีระดบันยัสําคญั 0.05และใชก้ารทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรโดยใช้

สถิติการถดถอยRegression analysisซ่ึงเกณฑค์วามสัมพนัธ์เป็นดงัน้ี 

 

ค่าสหสัมพนัธ์              ความหมาย 

0.85 – 1.00     ---   มีความสัมพนัธ์มากท่ีสุด 

0.71 – 0.84     ---   มีความสัมพนัธ์มาก 

0.51 – 0.70     ---   มีความสัมพนัธ์นอ้ย 

0.00 – 0.50       --- มีความสัมพนัธ์นอ้ยท่ีสุด 

4.ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลของผูรั้บบริการท่ีมีเพศ

อายุสถานภาพสมรสระดบัการศึกษาอาชีพ กบั ความพึงพอใจของผูม้ารับบริการดา้น

ทาํเลท่ีตั้งสถานท่ี ด้านบุคลากร ด้านคุณภาพการรักษาพยาบาล ดา้นขอ้มูลข่าวสาร 

ดา้นค่าบริการรักษาพยาบาล 
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ตารางท่ี   4.1  แสดงจาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตาม เพศ อายุ ระดบั

การศึกษา อาชีพ รายไดต้่อเดือนสถานภาพการสมรส  

 

  ขอ้มูล จาํนวน (คน) ร้อยละ 

1. เพศ    

  ชาย 115 28.8 

  หญิง 285 71.3 

  รวม 400 100.0 

2. อาย ุ    

  ตํ่ากวา่ 15 ปี 29 7.3 

  16-25 ปี 25 6.3 

  26-35 ปี 122 30.5 

  36-50 ปี 199 49.8 

  50 ปีข้ึนไป 25 6.3 

  รวม 400 100.0 

ตาราง 4.1  แสดงจาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่าง จาํแนกตาม เพศ อายุ ระดบั

การศึกษา อาชีพ รายไดต้่อเดือนสถานภาพการสมรส (ต่อ) 

 

  ข้อมูล จํานวน (คน) ร้อยละ 

3. ระดบัการศึกษา   

  ประถมศึกษา 12 3.0 

  มธัยมศึกษาตอนต้นหรือ 

ปวช. 
37 9.3 

  มัธยมศึกษาตอนปลาย

หรือ ปวส. 
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17.3 

  ปริญญาตรี 236 59.0 
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  สูงกวา่ปริญญาตรี 46 11.5 

  รวม 400 100.0 

4. อาชีพ   

  นกัเรียน/นกัศึกษา 40 10.0 

  พนกังานบริษทั 29 7.3 

  ประกอบธุรกิจส่วนตวั 173 43.3 

  ข้าราชการหรือพนักงาน

รัฐวสิาหกิจ 
76 19.0 

  รับจา้ง 82 20.5 

  รวม 400 100.0 

5. สถานภาพการสมรส   

  โสด 140 35.0 

  สมรส/อยูด่ว้ยกนั 218 54.5 

  หมา้ย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่ 42 10.5 

  รวม 400 100.0 

ตาราง 4.1  แสดงจาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่าง จาํแนกตาม เพศ อายุ ระดบั

การศึกษา อาชีพ รายไดต้่อเดือนสถานภาพการสมรส (ต่อ) 

 

  ข้อมูล จํานวน (คน) ร้อยละ 

6. รายไดต่้อเดือน   

  ตํ่ากวา่ 5,000 บาท 40 10.0 

  5,001 – 10,000 บาท 67 16.8 

  10,001 – 30,000 บาท 142 35.5 

  มากกวา่ 30,000 บาทข้ึนไป 151 37.8 

  รวม 400 100.0 
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การวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคล ของผูใ้ช้บริการ โรงพยาบาลตากสินพบว่า 

ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 71.3 เป็นเพศชาย ร้อยละ 28.8 ส่วนใหญ่มี

อายุอยูใ่นช่วง 36 – 50 ปี ร้อยละ 49.8 รองลงมามีอายุ 26 – 35 ปีร้อยละ 30.5 อายุ ต ํ่า

กว่า 15  ปี ร้อยละ  7.3  และอายุ 16 – 25 ปี กบัอายุ  50 ปีข้ึนไป  ร้อยละ 6.3มีระดบั

การศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 59.0 มากท่ีสุด รองลงมามีการศึกษาระดบั มธัยมศึกษา

ตอนปลายหรือ ป.ว.ส. ร้อยละ 17.3 การศึกษาระดบั สูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 11.5 

การศึกษาระดบั มธัยมศึกษาตอนต้นหรือ ป.ว.ช. ร้อยละ 9.3 และการศึกษาระดับ

ประถมศึกษา ร้อยละ 3.0 ส่วนใหญ่มีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 43.3  

รองลงมาคือรับจา้ง ร้อยละ 20.5  เป็นขา้ราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 

19.0 นักเรียน/นักศึกษาร้อยละ 10.0 และอาชีพพนักงานบริษทัร้อยละ 7.3  ผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสแลว้ ร้อยละ 54.5 รองลงมามีสถานภาพ

โสด ร้อยละ 35.0 และสถานภาพเป็นหมา้ย หยา่ร้าง แยกกนัอยู ่ร้อยละ 10.5  มีรายได้

เฉล่ียต่อเดือนมากกวา่ 30,000 บาทข้ึนไป ร้อยละ 37.8 รองลงมามีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน

เท่ากบั 10,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 35.5 รายได ้5,001 – 10,000 บาทร้อยละ 16.8 

และรายไดต้ ํ่ากวา่  5,000 บาท ร้อยละ 10.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 

( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี2 ฉบบัท่ี 4 ) 

ตารางท่ี  4.2  แสดงจาํนวนและร้อยละของความพึงพอใจของท่านท่ีมีต่อการเขา้รับ

บริการโรงพยาบาลตากสินในการเขา้รับบริการ  

 

ความพึงพอใจ Mean S.D. แปลผล 

ดา้นทาํเลท่ีตั้งสถานท่ีและความสะดวกสบาย 8.37 1.22 พึงพอใจมากท่ีสุด 

ดา้นบุคลากรทางแพทย ์ 8.34 1.16 พึงพอใจมากท่ีสุด 

ดา้นบุคลากรทางพยาบาล 8.32 1.2 พึงพอใจมากท่ีสุด 

ดา้นบุคลากรทางเจา้หนา้ท่ี 8.33 1.19 พึงพอใจมากท่ีสุด 

ดา้นคุณภาพการรักษาพยาบาล 8.34 1.2 พึงพอใจมากท่ีสุด 

ดา้นขอ้มูลข่าวสาร 8.37 1.15 พึงพอใจมากท่ีสุด 

ดา้นค่าบริการรักษาพยาบาล 8.35 1.15 พึงพอใจมากท่ีสุด 

รวม 8.35 1.18 พึงพอใจมากท่ีสุด 

จากตารางท่ี 4.2 แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความ

พึงพอใจของท่านท่ีมีต่อการเขา้รับบริการโรงพยาบาลตากสินในการเขา้รับบริการ  

พบว่า โดยรวมแล้ว กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 8.35  และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.18 สามารถพิจารณาเป็นรายขอ้

เรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่  ดา้นทาํเลท่ีตั้งสถานท่ีและความสะดวกสบาย กบั

ดา้นขอ้มูลข่าวสาร  8.37 (SD. = 1.22,1.15)  รองลงมาคือดา้นค่าบริการรักษาพยาบาล  

8.35 (SD. = 1.15)  ดา้นบุคลากรทางแพทย ์กบัดา้นคุณภาพการรักษาพยาบาล   8.34 

(SD. = 1.16,1.20)  ดา้นบุคลากรทางเจา้หนา้ท่ี  8.33 (SD. = 1.19)  ดา้นบุคลากรทาง

พยาบาล  8.32 (SD. = 1.20)   การวิเคราะห์ความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลดา้น

การศึกษากบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูม้ารับบริการ 

โรงพยาบาลตากสิน  พบว่า ในภาพรวมผูรั้บบริการท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมี

ความพึงพอใจในการรับบริการของโรงพยาบาลตากสินไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณา

เป็นรายดา้น พบวา่ มีเพียงดา้นทาํเลท่ีตั้งสถานท่ีและความสะดวกสบายท่ีผูรั้บบริการ
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ท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการรับบริการของโรงพยาบาลตาก

สินแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 จึงทาํการทดสอบความแตกต่างดว้ยวิธี 

LSD ดงัตารางท่ี 4.3 

ตาราง 4.3 ทดสอบความแตกต่างของตวัแปรระดบัการศึกษาท่ีมีความพึงพอใจดา้น

ทาํเลท่ีตั้งสถานท่ีและความสะดวกสบายแตกต่างกนั 

 

ระดบัการศึกษา ค่าเฉล่ีย 

ระดบัการศึกษา 

ประถม

ศึกษา 

มธัยมศึกษา 

ตอนตน้/

ปวช. 

มธัยมศึก 

ษาตอน

ปลาย/

ปวส. 

ปริญ 

ญาตรี 

สูงกวา่

ปริญา 

ตรี 

ประถมศึกษา 8.7143 - 0.5019* 0.2484 
0.3608

* 
0.2640 

มธัยมศึกษา

ตอนตน้หรือ 

ปวช. 

8.2124  - -0.2535* -0.1412 -0.2380 

มธัยมศึกษา

ตอนปลายหรือ 

ปวส. 

8.4658   - 0.1123 0.0155 

ปริญญาตรี 8.3535    - -0.0968 

สูงกวา่ปริญญา

ตรี 
8.4503     - 

 จากตาราง 4.3 การทดสอบความแตกต่างของตวัแปรระดบัการศึกษาท่ีมีความ

พึงพอใจด้านทาํเลท่ีตั้ งสถานท่ีและความสะดวกสบายแตกต่างกันพบว่า ระดับ

การศึกษาประถมศึกษา มีความพึงพอใจแตกต่างจากผูท่ี้มีระดบัการศึกษามธัยมศึกษา

ตอนตน้ หรือ ปวช. และ ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ซ่ึงระดบัการศึกษาประถมศึกษา 
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มีความพึงพอใจท่ีสูงกวา่ และผูท่ี้มีการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้ หรือ ปวช. มีความ

พึงพอใจตํ่ากวา่ผูท่ี้มีระดบัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวส. 

กรอบแนวความคิดทีไ่ด้รับการปรับปรุง-Modified Model 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.1 Modified Model 

 

5.สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลของผูรั้บบริการท่ีมีเพศ

อายุสถานภาพสมรสระดบัการศึกษาอาชีพ กบั ความพึงพอใจของผูม้ารับบริการดา้น

ทาํเลท่ีตั้งสถานท่ี ด้านบุคลากร ด้านคุณภาพการรักษาพยาบาล ดา้นขอ้มูลข่าวสาร 

ดา้นค่าบริการรักษาพยาบาล 

สรุปผลการศึกษา 

เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ สถานภาพ รายได้ มีความพึงพอใจในการรับ

บริการของโรงพยาบาลตากสินไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05

หมายความวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลของผูรั้บบริการท่ีมีเพศอายุสถานภาพสมรสอาชีพ ไม่

มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูม้ารับบริการด้านทาํเลท่ีตั้งสถานท่ี ด้านบุคลากร 

ด้านคุณภาพการรักษาพยาบาล ด้านข้อมูลข่าวสาร ด้านค่าบริการรักษาพยาบาล  

ยกเวน้ระดบัการศึกษาท่ีมี อิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูม้ารับบริการดา้นทาํเลท่ีตั้ง

สถานท่ี เพียงปัจจยัเดียว 

ความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อการบริการ

แผนกผูป่้วยของโรงพยาบาลตากสิน 

-   ดา้นทาํเลท่ีตั้งสถานท่ี  

 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

-ระดบัการศึกษา 

 



81 

( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี2 ฉบบัท่ี 4 ) 

 การวิเคราะห์ปัจจยัในการใชบ้ริการดา้นทาํเลท่ีตั้งสถานท่ี ดา้นบุคลากร ดา้น

คุณภาพการรักษาพยาบาล ด้านข้อมูลข่าวสาร ด้านค่าบริการรักษาพยาบาล มี

ความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของผูม้ารับบริการโรงพยาบาลตากสิน 

 พบว่า ปัจจัยในการใช้บริการ  ด้านทาํเลท่ีตั้ งสถานท่ี ด้านบุคลากร ด้าน

คุณภาพการรักษาพยาบาล ด้านข้อมูลข่าวสาร ด้านค่าบริการรักษาพยาบาล มี

ความสัมพนัธ์ในระดบัน้อยท่ีสุด  จนถึงน้อย กบัความพึงพอใจของผูม้ารับบริการ

โรงพยาบาลตากสินท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิย 

 1. ด้านทาํเลท่ีตั้ง สถานท่ี ควรเพิ่มท่ีจอดรถ,เพิ่มห้องสุขาและการทาํความ

สะอาดเพิ่มข้ึน รวมถึงมีป้ายบอกทางไปสุขาใหช้ดัเจน และควรจดัสถานท่ีพกัระหวา่ง

รอการรักษาชาํระเงินเพิ่มข้ึน  

 2.  ดา้นบุคลากรเจา้หนา้ท่ีควรให้บริการรวดเร็วมากข้ึน ควรกล่าวคาํทกัทาย

และให้คาํแนะนาํขั้นตอนการรับบริการและการตอบข้อขอ้งใจเม่ือถามปัญหาด้วย

มารยาทท่ีดี และใหบ้ริการดว้ยความกระตือรือร้นและเอาใจใส่  

 3.  ดา้นคุณภาพการรักษาพยาบาล ควรมีการให้บริการอยา่งเพียงพอต่อความ

ตอ้งการ และการใหบ้ริการท่ีตรงเวลา และการบริการอยา่งต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ 

 4.  ดา้นขอ้มูลข่าวสาร ควรมีการแจกเอกสาร ความรู้เก่ียวกบัโรคต่างๆ วิธีการ

แก้ไขเบ้ืองตน้ให้แก่ผูม้ารับบริการและควรมีการส่งวารสารแก่ประชาชนท่ีมารับ

บริการเป็นประจาํรายเดือนหรือรายปักษ ์

ข้อเสนอแนะในการทาํวจัิยคร้ังต่อไป 

1.ควรมีการวิจัยพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู ้มา รับบริการท่ี

โรงพยาบาลตากสินในเชิงลึกโดยแยกวิจยัความพึงพอใจดา้นการรักษาพยาบาลหรือ

วิจยัความพึงพอใจดา้นเคร่ืองมือ/เคร่ืองใชห้รือวิจยัความพึงพอใจดา้นอาคาร/สถานท่ี

หรือวจิยัความพึงพอใจดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการ  หรือวิจยัความพึงพอใจดา้นคุณภาพ

การใหบ้ริการ 
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2.ควรมีการวิจัยพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู ้มา รับบริการท่ี

โรงพยาบาลอ่ืนๆให้ครอบคลุมทุกโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานครและ

ต่างจงัหวดั 
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 การตัดสินใจเปลีย่นเครือข่ายโทรศัพท์เคลือ่นที ่โดยใช้เลขหมายเดิม 

ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร 

 (DECISION FACTOR TOWARDS MOBILE NUMBER PORTABILITY OF 

CONSUMER IN BANGKOK) 

เสาวลกัษณ์  สาระกลู 1  ดร.ไกรชิต สุตะเมือง 2 
--------------------------------------------- 

   บทคัดย่อ 
 การวิจยัในคร้ังน้ีมีจุดมุ ่งหมายเพื่อศึกษาการตัดสินใจเปล่ียนเครือข่าย

โทรศพัท์เคล่ือนท่ี โดยใช้เลขหมายเดิมของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร อายุ

ระหว่าง 20 – 41 ปีข้ึนไป และเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจยัการ

ตัดสินใจเปล่ียนเครือข่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ี  โดยใช้ เลขหมายเดิมกับข้อมูล

ประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายได ้ซ่ึงการวิจยั

คร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใชแ้บบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือ

ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูใ้ชบ้ริการ อายุระหวา่ง 20 – 41 ปีข้ึน

ไป ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 ชุด ส่วนการวิเคราะห์ขอ้มูล และประมวลผล

ขอ้มูลนั้น ไดใ้ช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ช่วยในการประมวลผล โดยใช้สถิติการ

แจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน Anova t – test  F – test 

และ Multiple Regression Analysis ในการวิเคราะห์ ซ่ึงผลการวิจยั พบว่า กลุ่ม

ตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายรุะหวา่ง 21 - 30 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศึกษา

ปริญญาตรี อาชีพ รับราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจ และรายไดต่้อเดือน 10,001 - 

20,000 บาท  ผลการวเิคราะห์และทดสอบสมมติฐานท่ี 1  พบวา่ ผูว้จิยัยอมรับ 

สมมติฐานท่ี 1 เฉพาะในส่วนของอายุ, สถานภาพ, ระดบัการศึกษา และอาชีพ และ

ปฏิเสธสมมติฐานท่ี 1 ในดา้นเพศ และรายได ้

 

----------------------------------------------------  
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ผลการวิเคราะห์และทดสอบสมมติฐานท่ี 2 พบวา่ ผูว้ิจยัยอมรับสมมติฐานท่ี 

2 เฉพาะในส่วนของดา้นราคา และดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย และปฏิเสธสมมติฐานท่ี 2 

ในด้านผลิตภัณฑ์ และด้านการส่งเสริมการขาย ผลการวิเคราะห์และทดสอบ

สมมติฐานท่ี 3 พบว่า ผูว้ิจ ัยยอมรับสมมติฐานท่ี 3 เฉพาะในส่วนของด้านความ

ไวว้างใจในตราสินคา้ และดา้นการบริการหลงัการขาย และปฏิเสธสมมติฐานท่ี 3 ใน

ดา้นภาพลกัษณ์ของสินคา้ อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

คาํสําคญั : โทรศัพท์เคลือ่นที ่ 

Abstract 

 This research aims to study the change in mobile networks. Using the same 

number of users in Bangkok, aged 20-41 years, and to compare the difference 

between the means of the mobile network. Using the same number and demographic 

information, including gender, age, marital status, education, occupation and 

income, which is the purpose of this survey (Survey Research) by using a 

questionnaire. A tool to collect data from a sample of service users aged 20-41 years 

in the Bangkok section 400 analysis. And processing the data. The use of computer-

assisted processing. Were analyzed by frequency, percentage, mean, standard 

deviation Anowa t - test F - test and Multiple Regression Analysis to analyze. The 

results showed that the majority were female, aged between 21-30 years Bachelor 

Degree Single Occupation / Employees. And revenues per month 10,001 to 20,000 

Baht analysis and test hypothesis 1, the authors accept the hypothesis that one 

particular part of the age, marital status, level of education and occupation and reject 

the hypothesis that one of the sex and income effects. Analysis and test showed that 

the two were the only two in the assumption of the price. The location and 

distribution. And reject the null hypothesis that the two products. And promotion. 

Analysis and hypothesis testing, the researchers found that the three assumptions in 

section 3 of the trust in the brand. And after-sales service. And reject the null  



87 

( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี2 ฉบบัท่ี 4 ) 

hypothesis at 3 in the image of the product. Statistically significant at the 0.05 level. 

KEYWORD : MOBILE 

1. ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

ในปัจจุบนัเป็นยุคของการส่ือสารไร้พรมแดน เทคโนโลยีการส่ือสารมีความ

กา้วลํ้าไปพร้อมๆ กบัการเปล่ียนแปลงทางสังคมอยา่งรวดเร็ว  ซ่ึงโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี

ไดก้ลายเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิต ทั้งเพื่อใชใ้นการติดต่อส่ือสารกบั

บุคคลอ่ืน เพื่อรับส่งขอ้มูล หรือเพื่อความบนัเทิง โดยในปัจจุบนัพบว่า จาํนวนเลข

หมายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีมีสูงถึงประมาณ 75.35 ลา้นเลขหมาย คิดเป็นอตัราส่วนต่อ

ประชากรทั้งหมดของประเทศไทย 67.7 ลา้นคน เป็นร้อยละ 109 % ซ่ึงสะทอ้นถึงจุด

อ่ิมตวัของการขยายตลาดผูใ้ช้บริการรายใหม่ ดงันั้น ผูใ้ห้บริการจึงพยายามออกกล

ยุทธ์ทั้ง การลดค่าโทร การออกโปรโมชัน่ท่ีเหมาะสม กบัลกัษณะการโทรท่ีแตกต่าง

กนั รวมถึงการพฒันาบริการเสริมต่างๆ เพื่อจูงใจให้ผูบ้ริโภคเลือกใชบ้ริการของตน 

อยา่งไรก็ตาม มีผูบ้ริโภคบางส่วนท่ียงัไม่ปรับเปล่ียนไปใชเ้ครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี

ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของตนเองไดดี้ท่ีสุด หรือบางส่วนอาจใช้บริการ

ของผูใ้ห้บริการรายใหม่ควบคู่กบัผูใ้ห้บริการรายเดิม เน่ืองจากไม่ตอ้งการเปล่ียนเลข

หมาย จึงไดเ้กิดแนวคิด “บริการคงสิทธิเลขหมาย” (Mobile Number Portability) 

เพื่อใหผู้บ้ริโภคสามารถเปล่ียนผูใ้หบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีไดโ้ดยยงัคงเลข

หมายเดิม  

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า ความสําคญัของปัจจยัในการตดัสินใจ

เปล่ียนเครือข่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ี จึงตัดสินใจท่ีจะทําการศึกษาเก่ียวกับ “การ

ตดัสินใจเปล่ียนเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ี โดยใช้เลขหมายเดิม ของผูใ้ชบ้ริการใน

เขตกรุงเทพมหานคร”  เพื่อนาํผลท่ีไดจ้ากการศึกษามาปรับปรุงให้เกิดประโยชน์และ

เพิ่มประสิทธิภาพให้แก่บริษัทผูใ้ห้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีนําข้อมูลเหล่าน้ีมา

วิเคราะห์ ทั้ งยงัสามารถนําไปพฒันาระบบเครือข่ายของบริษัทของตนต่อไปใน

อนาคต 
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2. วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจเปล่ียนเครือข่าย โดยใชเ้ลขหมายเดิม ของผูใ้ชบ้ริการในเขต

กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของกระบวนการส่วนประสมการตลาด ต่อการ

ตดัสินใจเปล่ียนเครือข่าย โดยใชเ้ลขหมายเดิม ของผูใ้ชบ้ริการในเขต

กรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจเปล่ียนเครือข่าย โดยใชเ้ลขหมายเดิม ของผูใ้ชบ้ริการในเขต

กรุงเทพมหานคร 

3. ตัวแปรทีศึ่กษา 

1. ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแ้ก่ แบ่งเป็นดงัน้ี ปัจจยัดา้น

ประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อ

เดือน , ปัจจยัด้านการตลาด ได้แก่ ผลิตภณัฑ์ ราคาช่องทางการจัดจาํหน่าย การ

ส่งเสริมการตลาด บุคลากร บริการและกระบวนการ และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่  

ภาพลกัษณ์ของสินคา้  ความไวว้างใจในตราสินคา้  บริการหลงัการขาย 

2. ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ไดแ้ก่ การตดัสินใจเปล่ียนเครือข่าย

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีโดยใชเ้ลขหมายเดิม 

4.  สมมติฐานในการวจัิย 

            1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ มีความแตกต่างกนักบัการตดัสินใจเปล่ียน

เครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี โดยใชเ้ลขหมายเดิม ของผูใ้ชบ้ริการในเขต

กรุงเทพมหานคร 

2. ปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) มีความสัมพนัธ์กบัการ

ตดัสินใจเปล่ียนเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ี โดยใช้เลขหมายเดิม ของผูใ้ชบ้ริการใน

เขตกรุงเทพมหานคร 
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3. ปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ประกอบดว้ย ภาพลกัษณ์ของสินคา้, ความไวว้างใจในตรา

สินคา้และการบริการหลงัการขาย มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเปล่ียนเครือข่าย

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี โดยใชเ้ลขหมายเดิม ของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร 

5. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

ผูศึ้กษาการวิจัยได้กําหนดกรอบแนวคิดเพื่อศึกษาการตัดสินใจเปล่ียน

เค รือข่ า ยโทรศัพ ท์ เค ล่ื อนท่ี  โดย ใช้ เล ขหมา ย เ ดิม  ของผู ้ใช้บ ริกา รใ นเข ต

กรุงเทพมหานคร 

ตัวแปรอสิระ (X)                                                                     ตัวแปรตาม (Y) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

      

   ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 

6. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ผูใ้ชบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีในเขต

กรุงเทพมหานคร 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 

1. เพศ  2.อาย ุ

3.สถานภาพสมรส  4.ระดบัการศึกษา 

ปัจจยัส่วนประสมการตลาด 

1.ดา้นราคา 

2.ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

3.ดา้นการส่งเสริม 

4.ดา้นผลิตภณัฑ ์

ปัจจยัอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.ภาพลกัษณ์ของสินคา้  

2.ความไวว้างใจในตราสินคา้  

3.บริการหลงัการขาย 

การตดัสินใจเปล่ียนเครือข่าย

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีโดยใชเ้ลข

หมายเดิม 
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กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คือ ผูใ้ช้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีมีอายุ

ระหว่าง 20 – 41 ปีข้ึนไป โดยผูว้ิจยักาํหนดขนาดตวัอยา่ง โดยใช้สูตรการคาํนวณ

ประชากรกลุ่มตวัอยา่งแบบไม่ทราบจาํนวนประชากร (กลัยา วานิชยปั์ญญา. 2545: 

26) โดยกาํหนดความผิดพลาดไม่เกิน 5% ดว้ยความเช่ือมัน่ 95% ไดข้นาดตวัอยา่ง 

385 คน และสํารองไวป้ระมาณ 4% ของกลุ่มตวัอยา่ง ไดเ้ท่ากบั 15 คน รวมเป็น 400 

คนซ่ึงทําการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างตามความสะดวก 

(Convenience Sampling) 

7. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อนาํผลการวจิยัไปใชก้บัการตดัสินใจเปล่ียนเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 

โดยใชเ้ลขหมายเดิม ของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อนาํผลการวจิยัไปใชก้บัการตดัสินใจเปล่ียนเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 

โดยใชเ้ลขหมายเดิม ของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อนาํขอ้มูลจากการวิจยัไปวิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางการกาํหนดกลยุทธ์

ทางการตลาดใหต้รงกบักลุ่มเป้าหมาย ใหมี้ความไดเ้ปรียบและเหนือกวา่คู่แข่งขนั   

8. แนวความคิด ทฤษฎแีละผลงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง  
 ในการศึกษาเร่ือง “การตดัสินใจเปล่ียนเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ี โดยใช้

เลขหมายเดิม ของผูใ้ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร” ผูว้ิจยัได้ทาํการทบทวน

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นแนวทางสําหรับการวิจยัคร้ังน้ี มี

รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. ความรู้เก่ียวกบัการคงสิทธิเลขหมายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 

“การคงสิทธิเลขหมายโทรศพัท์ขา้มพื้นท่ีให้บริการ” (Geographic Number 

Portability)หมายความวา่ การบริการท่ีผูใ้ช้บริการโทรศพัท์ประจาํท่ีสามารถขอให้ผู ้

ให้บริการโอนย้าย เลขหมายโทรศัพท์ประจําท่ีของตนข้ามไปใช้บริการของผู ้

ใหบ้ริการโทรศพัทป์ระจาํ ท่ีรายอ่ืนในอีกพื้นท่ีใหบ้ริการหน่ึงได ้ 
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2. แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัทางการตลาด 

 ในการศึกษาถึงตลาดผูบ้ริโภคนั้น จาํเป็นอย่างยิ่งท่ีนกัการตลาดจะตอ้งทาํ

ความเขา้ใจถึงพฤติกรรมต่าง ๆของผูบ้ริโภคท่ีเป็นส่วนประกอบท่ีสําคญัท่ีสุดของ

ตลาดผูบ้ริโภค ในการท่ีจะเขา้ใจถึงสาเหตุหรือเหตุผลท่ีวา่ทาํไมผูบ้ริโภคถึงตดัสินใจ

ซ้ือหรือไม่ซ้ือผลิตภัณฑ์ตวัใดตัวหน่ึงนั้ น Phillip Kotler   ได้อธิบายถึงการเกิด

พฤติกรรมของผูบ้ริโภคโดยอาศยั S-R Theory ในรูปของแบบจาํลองพฤติกรรม

ผูบ้ริโภค (A Model of Consumer Behavior) ดงัแสดงไวใ้นภาพ 

 
 

ภาพท่ี 2.1 แสดงโมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

( A Model  of  Consumer  Behavior ) 

แบบจาํลองพฤติกรรมผูบ้ริโภค จะแสดงให้เห็นถึงเหตุจูงใจท่ีทาํให้เกิดการ

ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ โดยมีจุดเร่ิมตน้จากการเกิดส่ิงกระตุน้ (Stimulis) ท่ีผา่นเขา้มา

ในความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภค (Buyer’s Black Box) ท่ีเปรียบเสมือนกล่องดาํท่ี

ผูผ้ลิต  หรือนกัการตลาดไม่สามารถคาดคะเนไดเ้ม่ือผูบ้ริโภครับรู้ต่อส่ิงกระตุน้และ
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เกิดความตอ้งการแล้วจึงจะเกิดการซ้ือหรือการตอบสนอง (Response) ข้ึน โดยมี

รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. ส่ิงกระตุน้ภายนอกของผูซ้ื้อ (Stimuli) ส่ิงท่ีกระตุน้ความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภคอาจเกิดจากแรงกระตุน้ภายในร่างกายของผูบ้ริโภคเอง 

2. ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ (Buyer’s Black Box) กล่องดาํหรือความรู้สึกนึก

คิดของผูซ้ื้อ เป็นส่วนท่ีไดรั้บอิทธิพลมาจากลกัษณะของผูซ้ื้อ (Buyer Characteristic) 

3. การตอบสนองของผูซ้ื้อ (Buyer’s Responses) การตอบสนองของผูซ้ื้อ 

หรือการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคจะมีการตดัสินใจในเร่ืองต่าง ๆ ดงัน้ี การ

เลือกผลิตภณัฑ ์(Product Choice) ท่ีจะมาตอบสนองความตอ้งการ  

แนวคิดเกีย่วกบัการตัดสินใจซ้ือ 
กระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภค ( Decision Process) แมผู้บ้ริโภคจะมี

ความแตกต่างกนั มีความตอ้งการแตกต่างกนัแต่ผูบ้ริโภคจะมีรูปแบบการตดัสินใจซ้ือ

ท่ีคลา้ยคลึงกนั ซ่ึงกระบวนการตดัสินใจซ้ือ แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ดงัน้ี  

1. การตระหนกัถึงปัญหาหรือความตอ้งการ (Problem or Need Recognition) 

จุดเร่ิมตน้ของปัญหาเกิดข้ึนเม่ือบุคคลรู้สึกถึงความแตกต่างระหวา่งสภาพท่ีเป็นอุดม

คติ (Ideal)  

2. การเสาะแสวงหาขอ้มูล (Search for Information) เม่ือเกิดปัญหา ผูบ้ริโภค

ก็ตอ้งแสวงหาหนทางแกไ้ข โดยหาขอ้มูลเพิ่มเติมเพื่อช่วยในการตดัสินใจ  

3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative) เม่ือผูบ้ริโภค ไดข้อ้มูล

จากขั้นตอนท่ี 2 แลว้ ก็จะประเมินทางเลือกและตดัสินใจเลือกทางท่ีดีท่ีสุด โดยการ

เปรียบเทียบขอ้มูลเก่ียวกบัคุณสมบติัของแต่ละสินคา้  

4. การตดัสินใจซ้ือ (Decision Marking) โดยปกติแลว้ผูบ้ริโภคแต่ละคนจะ

ตอ้งการขอ้มูลและระยะเวลาในการตดัสินใจสาํหรับผลิตภณัฑแ์ต่ละชนิดแตกต่างกนั  

5. พฤติกรรมหลงัการซ้ือ (Post purchase Behavior) หลงัจากมีการซ้ือแลว้ 

ผูบ้ริโภคจะไดรั้บประสบการณ์ในการบริโภค ซ่ึงอาจจะไดรั้บความพอใจหรือไม่

พอใจก็ได ้ 
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รูปท่ี 2.2  รูปขั้นตอนในกระบวนการตดัสินใจซ้ือปกติ (Stage of the buying decision 

process)   ท่ีมา : Kotler (2003)  

 ความหมายของส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 

 คอตเลอร์ (Kotler, 2000: 14) ไดใ้หค้วามหมายของส่วนประสมทางการตลาด

ไวว้า่ เป็นกลุ่มของเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีองคก์รใชใ้นการปฏิบติัตามวตัถุประสงค์

ทางการตลาดกลุ่มเป้าหมาย 

 เสรี วงษม์ณฑา (2547: 17) ไดใ้ห้ความหมายของส่วนประสมทางการตลาด 

(Marketing Mix หรือ 4Ps) ไวว้่าส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ตวัแปรทาง

การตลาดท่ีควบคุมได้ ซ่ึงบริษัทใช้ร่วมกัน เพื่อตอบสนองความพึงพอใจแก่

กลุ่มเป้าหมาย หรือเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ร่วมกันเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ทางการ

ติดต่อส่ือสารขององคก์ารจากความหมายขา้งตน้ 

 ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix หรือ 4Ps) เป็นเคร่ืองมือท่ี

ประกอบดว้ยส่ิงต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี (ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2546: 53-55) 

 1. ผลิตภณัฑ์ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อตอบสนอง

ความจาํเป็นหรือความต้องการของลูกคา้ให้เกิดความพึงพอใจ ประกอบด้วย ส่ิงท่ี

สัมผสัไดแ้ละสัมผสัไม่ได ้

 2. ราคา (Price) หมายถึง จาํนวนเงินหรือส่ิงอ่ืน ๆ ท่ีมีความจาํเป็นตอ้งจ่าย

เพื่อให้ไดผ้ลิตภณัฑ์ (Etzel, Michael J., Bruce J. Walker, 2001 : 7) หรือหมายถึง 

คุณค่า ผลิตภณัฑใ์นรูปตวัเองราคา เป็น P ตวัท่ีสองท่ีเกิดข้ึนถดัจาก Product 

 3.  การจดัจาํหน่าย (Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสร้างของ

ช่องทาง ซ่ึงประกอบดว้ยสถาบนัและกิจกรรมใชเ้พื่อเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑแ์ละบริการ

จากองคก์ารไปยงัตลาดสถาบนัท่ีนาํผลิตภณัฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมาย 

การรับรู้

ปัญหา 

การคน้หา

ขอ้มูล 
การประเมิน

ทางเลือก 
การ

ตดัสินใจซ้ือ 
พฤติกรรม

หลงัจากซ้ือ 
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 4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือการส่ือสารเพื่อสร้าง

ความพึงพอใจต่อตราสินคา้หรือบริการ หรือความคิด หรือต่อบุคคล โดยใช้เพื่อจูงใจ 

(Persuade) ใหเ้กิดความตอ้งการเพื่อเตือนความทรงจาํ (Remind)  

9. การจัดกระทาํและการวเิคราะห์ข้อมูล 

หลงัจากรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดท่ีทาํการตอบเรียบร้อยแลว้ ผูว้ิจยันาํ

แบบสอบถามทั้งหมดมาดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

1.นาํไปวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยวธีิทางสถิติ 

2.นําข้อมูลท่ีได้มาจําแนกตามหมวดหมู่และแจงนับความถ่ี (Frequency 

Distribution) 

3.วิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามในด้านเพศ อาย ุ

ระดบัการศึกษา อาชีพและรายไดต้่อเดือน โดยหาค่าความถ่ี (Frequency) และคิดเป็น

ค่าร้อยละ (Percentage) 

 4.การวิเคราะห์โดยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เพื่อทดสอบ

สมมติฐานแต่ละขอ้โดยใชส้ถิติ t-test และ One-Way ANOVA (F-test) เพื่อทดสอบ

ความแตกต่างในการวิเคราะห์ความแตกต่าง รวมทั้ง Multiple Regression Analysis 

(MRA) เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลแบบถดถอย ใชใ้นการวิเคราะห์กลุ่มตวัอยา่งเชิงกลุ่ม 

เพื่อหาความสัมพนัธ์ของตวัแปร 

10.  ผลการวจัิย  

 1. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไป 

 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง รองลงมาคือเพศชาย มีช่วงอายุระหว่าง 

21 - 30 ปี มีสถานภาพ ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพ รับ

ราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจ และมีรายได ้10,001 - 20,000  ส่วนความคิดเห็นการ

ตดัสินใจเปล่ียนเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ี โดยใช้เลขหมายเดิม ของผูใ้ชบ้ริการใน

เขตกรุงเทพมหานคร ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์

พบวา่ ดา้นผลิตภณัฑ์ มีสัญญาณ 3 G ครอบคลุมพื้นท่ีการใชง้านเป็นอนัดบัแรก  ดา้น

ราคา พบว่า ความเหมาะสมของราคาเม่ือเปรียบเทียบกบัคู่แข่ง  ด้านสถานท่ีจดั
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จาํหน่าย พบว่า จาํนวนศูนยบ์ริการท่ีให้บริการ ด้านสถานท่ีจดัจาํหน่าย พบว่า การ

ชดเชยค่าบริการ กรณีสายหลุด  

2. ผลการทดสอบสมมติฐาน 

จากผลการวิเคราะห์และทดสอบสมมติฐานตามสมมติฐานท่ี 1 พบว่า ปัจจยั

ประชากรศาสตร์ ท่ีประกอบดว้ย อายุ, สถานภาพ, ระดบัการศึกษา และอาชีพ มีความ

แตกต่างกนักบัการตดัสินใจเปล่ียนเครือข่าย โดยใชเ้ลขหมายเดิม ของผูใ้ชบ้ริการใน

เขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01, 0.00, 0.00 และ 0.00 

ตามลาํดบั ขณะปัจจยัประชากรศาสตร์ ท่ีประกอบด้วย เพศ และรายได ้ไม่มีความ

แตกต่างกนักบัการตดัสินใจเปล่ียนเครือข่าย โดยใชเ้ลขหมายเดิม ของผูใ้ชบ้ริการใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

จากผลการวิเคราะห์และทดสอบสมมติฐานตามสมมติฐานท่ี 2 พบว่า ปัจจยั

ด้านส่วนประสมการตลาด ท่ีประกอบด้วยราคา และสถานท่ีจัดจําหน่าย  มี

ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเปล่ียนเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี โดยใชเ้ลขหมายเดิม 

ของผูใ้ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.00 และ 

0.00 ตามลาํดับ และมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกันกับการตดัสินใจเปล่ียน

เค รือข่ า ยโทรศัพ ท์ เค ล่ื อนท่ี  โดย ใช้ เล ขหมา ย เ ดิม  ของผู ้ใช้บ ริกา รใ นเข ต

กรุงเทพมหานคร ขณะปัจจยัด้านส่วนประสมการตลาด ท่ีประกอบด้วยผลิตภณัฑ ์

และการส่งเสริมการขาย ไม่มีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติต่อการตดัสินใจ

เปล่ียนเครือข่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ี โดยใช้เลขหมายเดิม ของผู ้ใช้บริการในเขต

กรุงเทพมหานคร 

จากผลการวิเคราะห์และทดสอบสมมติฐานตามสมมติฐานท่ี 3 พบว่า ปัจจยั

ดา้นอ่ืนๆ ท่ีประกอบไปดว้ย ความไวว้างใจในตราสินคา้และการบริการหลงัการขาย 

มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเปล่ียนเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี โดยใช้เลขหมาย

เดิม ของผูใ้ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.00 

และ 0.00 ตามลาํดบั และมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัการตดัสินใจเปล่ียน

เค รือข่ า ยโทรศัพ ท์ เค ล่ื อนท่ี  โดย ใช้ เล ขหมา ย เ ดิม  ของผู ้ใช้บ ริกา รใ นเข ต

กรุงเทพมหานคร ขณะปัจจยัด้านอ่ืนๆ ท่ีประกอบด้วยภาพลักษณ์ของสินคา้ ไม่มี
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ควา ม สั ม พัน ธ์ อย่ า ง มี นัย สํ า คัญท า ง ส ถิ ติต่ อก า รตัด สิ นใ จ เป ล่ี ย นเค รือข่ า ย

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี โดยใชเ้ลขหมายเดิม ของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร 

11. การอภิปรายผล 

 สมมติฐานที ่1: ปัจจยัประชากรศาสตร์ ท่ีประกอบดว้ย เพศ, อาย,ุ สถานภาพ, 

ระดบัการศึกษา, อาชีพ และรายไดมี้ความแตกต่างกนักบัการตดัสินใจเปล่ียนเครือข่าย 

โดยใชเ้ลขหมายเดิม ของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร  

 ดงันั้น ผูว้ิจยัยอมรับสมมติฐานท่ี 1 เฉพาะในส่วนของอาย,ุ สถานภาพ, ระดบั

การศึกษา และอาชีพ และปฏิเสธสมมติฐานท่ี 1 ในดา้นเพศ และรายได ้

 สมมติฐานที่  2: ปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาด ท่ีประกอบไปด้วย

ผลิตภณัฑ,์ ราคา, สถานท่ีจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมการขาย มีความสัมพนัธ์กบัการ

ตดัสินใจเปล่ียนเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ี โดยใช้เลขหมายเดิม ของผูใ้ชบ้ริการใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

ดงันั้น ผูว้ิจยัยอมรับสมมติฐานท่ี 2 เฉพาะในส่วนของด้านราคา และด้าน

สถานท่ีจดัจาํหน่าย และปฏิเสธสมมติฐานท่ี 2 ในดา้นผลิตภณัฑ์ และดา้นการส่งเสริม

การขาย 

สมมติฐานที่ 3: ปัจจยัด้านอ่ืนๆ ท่ีประกอบไปด้วยภาพลักษณ์ของสินค้า, 

ความไวว้างใจในตราสินค้าและการบริการหลังการขาย มีความสัมพนัธ์กับการ

ตดัสินใจเปล่ียนเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ี โดยใช้เลขหมายเดิม ของผูใ้ชบ้ริการใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

ดงันั้น ผูว้ิจยัยอมรับสมมติฐานท่ี 3 เฉพาะในส่วนของดา้นความไวว้างใจใน

ตราสินค้า และด้านการบริการหลังการขาย และปฏิเสธสมมติฐานท่ี  3 ในด้าน

ภาพลกัษณ์ของสินคา้ 

12. ข้อเสนอแนะจากการวจัิย  

 1. ผูผ้ลิตเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ควรให้ความสําคญัต่อปัจจยัด้านความ

หลากหลายของรูปแบบและการใช้งาน รวมทั้งความทนัสมยัตามความตอ้งการใน
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ตลาดท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว เน่ืองจากผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มผูบ้ริโภคให้

ความสาํคญัมาก 

 2. เครือข่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ี โดยใช้เลขหมายเดิมควรมีการส่งเสริม

การตลาดดว้ยการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ท่ีมีประสิทธิภาพในการส่ือสารให้สามารถ

เขา้ถึงผูบ้ริโภคและทาํให้ผูบ้ริโภคเขา้ใจควบคู่กบัการดึงดูดกลุ่มลูกคา้ดว้ยโปรแกรม

โปรโมชัน่และลดราคา ซ่ึงถือว่าเป็นปัจจยัทางดา้นราคาและการส่งเสริมการตลาดท่ี

กลุ่มผูบ้ริโภคให้ความสําคญั ทั้ งน้ีควรให้ความสําคญัในด้านบริการหลังการขาย

สาํหรับการสร้างโดดเด่นและความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัดว้ยเช่นกนั 

13. ข้อเสนอแนะการวจัิยคร้ังต่อไป 

 1. ควรทาํการศึกษาเพื่อหาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางการตลาดกบัการ

ตดัสินใจเปล่ียนเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ี โดยใช้เลขหมายเดิมของประชาชนใน

พื้นท่ีอ่ืนหรือต่างจงัหวดั เพื่อผลงานวจิยัครอบคลุมตลาดไดก้วา้งขวางมากข้ึน 

 2. ควรทาํการศึกษาใหม่เป็นระยะๆ เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีมีความทนัสมยัตรงกบั

ความตอ้งการท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วตลอดเวลา 

 3. ควรศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัอ่ืนๆ โดยเฉพาะปัจจยัดา้นจิตวิทยา

และดา้นสังคมท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเปล่ียนเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ี โดยใช้

เลขหมายเดิม เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมีประโยชน์แทจ้ริงสาํหรับนาํไปประยกุตใ์หพ้ฒันา 

ผลิตภณัฑแ์ละบริการใหมี้คุณภาพและตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการมากข้ึน 
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อทิธิพลด้านวฒันธรรมองค์กรทีม่ีผลต่อการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

ของภาคเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

Organizational culture actors influencing motivation of private sector in 

Bangkok 

รุจารินทร์  จิตตแ์กว้
1  กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ

2
 

_________________________________________________________ 

บทคัดย่อ 

การศึกษาวจิยัเร่ือง อิทธิพลดา้นวฒันธรรมองคก์รท่ีมีผลต่อการสร้างแรงจูงใจ

ในการปฏิบติังานของภาคเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา 

(1) เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน

ของพนกังานภาคเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของ

ปัจจัยด้านวฒันธรรมองค์กรท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน

ภาคเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร (3) เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของปัจจยัด้าน

สวสัดิการท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงานภาคเอกชน ในเขต

กรุงเทพมหานคร  

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ (1) ลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นอายุ สถานภาพ 

ระดบัการศึกษา รายได ้และอายุงาน ต่อปัจจยัแรงจูงใจในการปฏิบติังานแตกต่างกนั

อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ .05 (2) ปัจจยัวฒันธรรมองค์กรกบัปัจจยัแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงาน มี เพียงว ัฒนธรรมเน้นท่ีงานท่ีมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการ

ปฏิบติังาน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ .05 (3) ปัจจยัดา้นสวสัดิการกบัปัจจยัแรงจูงใจใน

การปฏิบติังาน มีเพียงสวสัดิการดา้นสุขภาพอนามยั และดา้นอ่ืนๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์

กบัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ .05  

คําสําคัญ: วฒันธรรมองคก์ร, แรงจูงใจ, สวสัดิการ, ภาคเอกชน 

______________________________ 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2 ผูอ้าํนวยการศูนยศึ์กษาสาทรธานี มหาวทิยาลยัรังสิต 



103 

( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี2 ฉบบัท่ี 4 ) 

ABSTRACT 

The purpose of this study was to examine and comparison analysis on 

various factors relating to Organizational Culture Factors Influencing Motivation of 

Private Sector in Bangkok. Specifically, there were three main aspects to the studies 

which can be summarized as follow. Comparison of the effect of individual factors 

on the motivation of private sector employees in Bangkok. Examination of the 

effects of organizational culture factors and motivation of private sector employees 

in Bangkok. Examination of the effects of welfare factors and motivation of private 

sector employees in Bangkok. 

The results of hypothesis testing found that individual factors; age, status, 

education, income, and position had effect on motivation of employees in statistical 

significantly .05. Organization culture; Role Culture opinion, Existential Culture, 

and Leader Culture had no effect on motivation of employees while Task Oriented 

Culture  had effect on motivation of employees in statistical significantly .05. 

Finally, Welfare; Health Benefits and Other Benefits had effect on motivation of 

employees in statistical significantly .05 while Social and Recreation Welfare had 

no effect on motivation of employees. 

Keywords: organizational culture, motivation, welfare, private sector 

บทนํา 

การบริหารทรัพยากรมนุษยเ์ป็นการดาํเนินการท่ีเก่ียวกบับุคคลท่ีถือว่า เป็น

ทรัพยากรท่ีมีค่าท่ีสุดขององคก์รเพื่อให้สามารถปฏิบติังานไดส้ําเร็จตามวตัถุประสงค ์

พร้อมทั้งดาํเนินการธาํรงรักษาและพฒันาให้ทรัพยากรมนุษยข์ององค์กรมีคุณภาพ

ชีวติในการทาํงานท่ีดี ส่ิงน้ีจึงเป็นหนา้ท่ีของผูบ้ริหารทุกระดบัท่ีจะตอ้งรับผิดชอบต่อ

การจดัการทรัพยากรมนุษย ์โดยก่อนท่ีองค์กรต่างๆ จะเร่ิมเห็นความสําคญัของการ

จดัการทรัพยากรมนุษยน์ั้น บุคคลเคยถูกมองเห็นว่าเป็นเพียงแค่ปัจจยัอย่างหน่ึงใน

การผลิต และให้ความสําคญัเป็นแค่แรงงานหรือกาํลงัคน แต่ในปัจจุบนั บุคคลไดรั้บ
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รับผิดชอบเก่ียวกบับุคคลในองคก์รก็กาํลงัเปล่ียนบทบาทจากงานบริหารบุคคลและ

ธุรการไปเป็นการจดัการทรัพยากรมนุษยเ์ชิงกลยุทธ์ ซ่ึงเปล่ียนจากการจดัการเฉพาะ

หนา้ ไปเป็นการใช ้กลยทุธ์เชิงรุกอยา่งเตม็ตวัและต่อเน่ืองไปในระยะยาว 

พนกังานในองค์กรทุกคนตอ้งการแรงจูงใจในการทาํงานท่ีเหมาะสม การท่ี

องค์กรสร้างแรงจูงใจท่ีเหมาะสม ย่อมทาํให้เกิดขวญัและกาํลงัใจท่ีดีในการทาํงาน 

และทาํงานอย่างเต็มกาํลังความสามารถด้วยความเต็มใจ ทาํให้มีความสุขในการ

ทาํงาน แรงจูงใจและการสร้างขวญักาํลงัใจในการทาํงานเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นอย่างยิ่งใน

การกระตุน้ และรักษาบุคลากรท่ีมีคุณค่าให้อยู่กบัองค์กรในระยะยาว รวมถึงพฒันา

ศกัยภาพของตวับุคลากรเพื่อความเจริญเติบโตและความสาํเร็จขององคก์รนั้นๆ 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัแรงจูงใจในการ

ปฏิบติังานของพนกังานภาคเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของปัจจยัด้านวฒันธรรมองค์กรท่ีส่งผลต่อ

แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานภาคเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นสวสัดิการท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจใน

การปฏิบติังานของพนกังานภาคเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ประโยชน์ของการวจัิย 

1. ผลการศึกษาจะทาํให้ทราบถึงอิทธิพลด้านวฒันธรรมองค์กร และปัจจยั

ดา้นสวสัดิการท่ีมีผลต่อการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังานของภาคเอกชน ในเขต

กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นแนวทางสําหรับผูบ้ริหารท่ีจะนาํผลการวิจยัไปเป็น

แนวทางในการพฒันาโครงสร้างวฒันธรรมองค์กร วางแผนระบบการบริหารงาน 

ปรับปรุงบรรยากาศในการทาํงาน ซ่ึงจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงาน 

2. เพื่อทาํให้เกิดความเข้าใจถึงลักษณะและความแตกต่างของปัจจัยด้าน

วฒันธรรมองคก์ร และปัจจยัดา้นสวสัดิการ 

3. เพื่อนาํขอ้มูลไปเสนอแนะในการปรับปรุงแบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 
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และวิธีการจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานในบริษทั เพื่อทาํให้การบริหารงานมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิง่ข้ึน 

4. เพื่อเป็นแนวทางในการเสริมสร้างความเข้าใจและการปรับตัวของ

พนกังานในแต่ละองคก์รท่ีมีวฒันธรรมองคก์รท่ีแตกต่างกนั 

ตัวแปรทีใ่ช้ในการวจัิย 

ผูว้จิยัไดก้าํหนดตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยัซ่ึงเป็นตวัแปรอิสระ 

(Independent variable) และ ตวัแปรตาม (Dependent variable) ดงัน้ี 

ตัวแปรอิสระ ประกอบดว้ย 3 กลุ่มคือ 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา ระดบั

ตาํแหน่งงาน รายได ้และ อายงุาน 

2. ปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ร ซ่ึงผูว้จิยัเลือกใชแ้นวความคิดของ Charles 

Handy (1995) ประกอบดว้ย 4 ปัจจยั คือ วฒันธรรมท่ีเนน้บทบาท (Apollo หรือ Role 

Culture) วฒันธรรมเนน้ท่ีงาน (Athena หรือ Task Oriented Culture) วฒันธรรมท่ีเนน้

บทบาทอิสระเฉพาะตวับุคคล (Dionysus หรือ Existential) และวฒันธรรมแบบเนน้

ผูน้าํ (Zeus หรือ Leader Culture) 

3. ปัจจยัดา้นสวสัดิการ ประกอบดว้ย ดา้นสุขภาพอนามยั ดา้นสังคม และ

นนัทนาการ และดา้นอ่ืนๆ 

ตัวแปรตาม คือ ปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังาน  

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

ในการศึกษาวจิยัเร่ือง อิทธิพลดา้นวฒันธรรมองคก์รท่ีมีผลต่อการสร้าง

แรงจูงใจในการปฏิบติังานของภาคเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัไดส้รุป 

แนวความคิด ทฤษฎีและผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา ดงัน้ี 

1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์ร 

2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัแรงจูงใจ 

3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัสวสัดิการ 

4. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัวัฒนธรรมองค์กร 

Charles Handy (1995) รูปแบบวฒันธรรมตามวิถีชีวิตและพฤติกรรมซ่ึง

สอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะต่างๆของเทพเจา้กรีกโบราณ แบ่งเป็น 4 รูปแบบ ดงัน้ี 

1. วฒันธรรมท่ีเน้นบทบาท (Apollo หรือ Role Culture) เป็นวฒันธรรมท่ี

มุ่งเนน้ตาํแหน่ง บทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ โครงสร้างขององคก์รกาํหนดไว้

ชดัเจน และมีกฏระเบียบขอ้บงัคบัชดัเจน ซ่ึงเป็นวฒันธรรมทัว่ไปในหน่วยงานใหญ่ 

2. วฒันธรรมเนน้ท่ีงาน (Athena หรือ Task Oriented Culture) เป็นวฒันธรรม

ท่ีเน้นการทาํงานร่วมกนัเป็นทีม สนับสนุนและส่งเสริมให้สมาชิกแต่ละคนพฒันา

และใชค้วามรู้ ความสามารถอยา่งเตม็ท่ี เพื่อผลงานและการพฒันาท่ีริเร่ิมใหม่อยูเ่สมอ  

3. ว ัฒนธรรมท่ีเน้นบทบาทอิสระเฉพาะตัวบุคคล (Dionysus หรือ 

Existential) ผูท่ี้ปฏิบติังานในองคก์ร จะกาํหนดกฎเกณฑ์ของตนเองมีความเป็นอิสระ

สูง ความรู้ความสามารถของบุคคลท่ีหลากหลายจาํเป็นและมีผลต่อประสิทธิภาพและ

ช่ือเสียงขององคก์รเป็นอยา่งยิง่  

4. วฒันธรรมแบบเป็นผูน้าํ (Zeus หรือ Leader Culture) รูปแบบวฒันธรรมท่ี

ผู ้นําจะมีกลุ่มผู ้บริหารท่ีสามารถเป็นท่ีปรึกษา หรือเป็นผู ้สนองรับหรือนําการ

ตดัสินใจ นโยบาย แนวทางและแผนงานไปปฏิบติัใหบ้รรลุผล  

แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัแรงจูงใจ 

แรงจูงใจทฤษฎีสองปัจจยั (Two–factor theory) เป็นทฤษฎีท่ีเฮอร์ซเบิร์ก 

(Herzberg) พฒันาข้ึนมาโดยการสอบถามคนเป็นร้อยๆคน ดว้ยคาํถามวา่ เม่ือไรมี

ความพอใจในการทาํงานท่ีงานนั้นทาํให้เกิดการจูงใจสูงกบัเม่ือไรท่ีรู้สึกไม่พอใจใน

การทาํงานท่ีงานนั้นไม่จูงใจใหอ้ยากทาํ เม่ือพบคาํตอบวา่คนเหล่านั้นมีความพึงพอใจ

ในการทาํงาน เขาจะเรียกปัจจยัเหล่านั้นวา่ ปัจจยัท่ีสร้างความพอใจ (Satisfied factor) 

และเม่ือพบคาํตอบว่าคนไม่มีความพอใจในการทาํงานเขาเรียกปัจจยันั้นว่าปัจจยัท่ี

จาํเป็น (Hygiene factor) โดยสรุปไดด้งัน้ี 

1. ปัจจยัท่ีจาํเป็นหรือปัจจยัอนามยั (Hygiene factor) คือ แหล่งท่ีมาของการ

ทาํให้เกิดความไม่พอใจในการทาํงานส่วนใหญ่เกิดจากสภาพงาน (Job context) ท่ี
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ประกอบดว้ย 5 ปัจจยั คือ สภาพการทาํงาน ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล นโยบายและ

การบริหารขององคก์ร ความรู้ความสามารถของผูบ้งัคบับญัชา และค่าตอบแทน  

2. ปัจจยัท่ีสร้างความพอใจ (Satisfier factor) เป็นแหล่งท่ีมาของการทาํให้เกิด

ความพอใจในการทาํงาน ส่วนใหญ่เกิดจากเน้ืองาน (Job content) ประกอบดว้ย 

ความรู้สึกท่ีทาํใหเ้กิดความสาํเร็จ ความรู้สึกวา่ไดรั้บการยอมรับ ความรู้สึกรับผิดชอบ 

ความกา้วหนา้ในการทาํงาน และลกัษณะของงาน  

แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัสวัสดิการ 

สวสัดิการ คือ การดาํเนินการใดๆ ไม่ว่าโดยนายจา้ง สหภาพแรงงาน หรือ

รัฐบาลท่ีมีความมุ่งหมายเพื่อให้ลูกจา้งสามารถมีระดบัความเป็นอยู่ท่ีดีพอสมควร มี

ความผาสุขทั้งกายและใจ มีสุขภาพอนามยัท่ีดี มีความปลอดภยัในการทาํงาน มีความ

เจริญกา้วหนา้ มีความมัน่คงในการดาํเนินชีวติไม่เฉพาะแต่ตวัลูกจา้งเท่านั้น แต่รวมถึง

ครอบครัวของลูกจา้งดว้ย  

งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 

ศิริพร ม่านกลาง (2552) ไดศึ้กษาเร่ือง วฒันธรรมองคก์รท่ีมีความสัมพนัธ์กบั

การปฏิบติังานของพนกังานบริษทั บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) สํานกังาน

ใหญ่ ผลการวจิยัพบวา่ วฒันธรรมองคก์รของพนกังาน มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 

การปฏิบติังานของพนกังาน มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก ความสัมพนัธ์ระหวา่ง

วฒันธรรมองคก์รกบัการปฏิบติังาน พบวา่ มีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลาง 

นนทชั ฟรอมไธสง (2552) ศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบติังานของ

พนกังานโรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวณั กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบวา่ กลุ่ม

ตวัอยา่งให้ความสําคญัต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานโดยรวมและรายดา้นทุกดา้นอยู่

ในระดบัสูงโดยเรียงลาํดบัตามความสําคญัไดแ้ก่ ดา้นความสําเร็จในการทาํงาน ดา้น

การยอมรับนับถือ ด้านความรับผิดชอบด้านลักษณะงานท่ีปฏิบติั และด้าน

ความกา้วหนา้ในตาํแหน่งหนา้ท่ีการงาน  

กิตตินันต์ พิศสุวรรณ (2553) ได้วิจยัเร่ือง ความต้องการสวสัดิการของ

พนกังาน กรณีศึกษา บริษทั ลานนาอุตสาหกรรมเกษตร จาํกดั ผลการวิจยัพบวา่ ความ
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ตอ้งการในสวสัดิการของกลุ่มตวัอยา่งมีความตอ้งการโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 

โดยท่ีด้านสุขภาพอนามยัเป็นอนัดบัแรก พนักงานท่ีมีภูมิลาํเนาระยะเวลาในการ

ทาํงานและประเภทการจา้งงานต่างกนัมีความตอ้งการในสวสัดิการต่างกนั พนกังานท่ี

มีเพศ อายุ สถานภาพระดบัการวิจยัท่ีมีสังกดัแผนกและรายไดต่้อเดือนต่างกนัมีความ

ตอ้งการในสวสัดิการทุกดา้นต่างกนั โดยความตอ้งการของพนกังานท่ีมีต่อสวสัดิการ

ท่ีไดรั้บทั้ง 4 ดา้นท่ีไดรั้บต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 

( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี2 ฉบบัท่ี 4 ) 

กรอบแนวความคิดการวจัิย  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมมติฐาน 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบไปดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา 

ระดับตําแหน่งงาน รายได้ และอายุงานท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อแรงจูงใจในการ

ปฏิบติังาน 

ปัจจัยด้านลกัษณะทางบุคคล 

- เพศ                     

- อาย ุ                    

- สถานภาพ           

- ระดบัการศึกษา  

- ระดบัตาํแหน่ง 

- รายได ้

- อายงุาน 

ปัจจัยด้านวฒันธรรมองค์กร 

- วฒันธรรมท่ีเนน้บทบาท 

- วฒันธรรมเนน้ท่ีงาน 

- วฒันธรรมท่ีเนน้บทบาท

อิสระเฉพาะตวับุคคล 

- วฒันธรรมแบบเป็นผูน้าํ 

 

ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานของพนักงาน 

 

ปัจจัยด้านสวสัดิการ 

- ดา้นสุขภาพอนามยั 

- ดา้นสังคมและ

นนัทนาการ 

- ดา้นอ่ืนๆ 
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2. ปัจจยัด้านวฒันธรรมองค์กรท่ีประกอบไปด้วยวฒันธรรมท่ีเน้นบทบาท 

วฒันธรรมเนน้ท่ีงาน วฒันธรรมท่ีเน้นบทบาทอิสระเฉพาะตวับุคคล และวฒันธรรม

แบบเป็นผูน้าํมีความสัมพนัธ์ต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังาน 

3. ปัจจยัดา้นสวสัดิการท่ีประกอบไปดว้ย ดา้นสุขภาพอนามยั ดา้นสังคมและ

นนัทนาการ และดา้นอ่ืนๆ มีความสัมพนัธ์ต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังาน 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 ประชากร คือ พนกังานภาคเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้

ในการวิจยัคร้ังน้ี เท่ากบั 400 คน ซ่ึงไดม้าจากการกาํหนดขนาดตวัอยา่งของ Yamane 

ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% (Yamane, 1973, pp. 886-887) โดยใชว้ธีิการจบัสลาก 3 เขต 

คือ เขตบางกะปิ เขตคนันายาว และเขตบางนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บขอ้มูล คือ แบบสอบถาม จาํนวน 4 ส่วน ส่วนท่ี 1 

เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับลักษณะส่วนบุคคล ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามด้าน

วฒันธรรมองค์กร ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามด้านสวสัดิการ ส่วนท่ี 4 เป็น

แบบสอบถามปัจจยัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังาน โดยใชส้ถิติ ดงัน้ี 

1. หาความถ่ีและสัดส่วนร้อยละ (Frequency & percentage) โดยการสรุป

ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

2. วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าเฉล่ีย (x̄ ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 

โดยการวิเคราะห์หาค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นของปัจจยัดา้นวฒันธรรมองค์กร 

ปัจจยัดา้นสวสัดิการ และปัจจยัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน 

3. วิเคราะห์หาค่าความแตกต่างกนัระหวา่ง 2 ตวัแปรท่ีเป็นอิสระต่อกนั โดย

ใชก้ารวเิคราะห์ค่าสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบค่าที (t-test) 

4. วเิคราะห์หาความแตกต่างกนัระหวา่ง 2 ตวัแปรข้ึนไป โดยใชก้ารวิเคราะห์

ค่าความแปรปรวนแบบทางเดียว (One – way analysis of variance : ANOVA) 

5. วิเคราะห์การถดถอยแบบเส้นตรงพหุคูณ (Multiple regression analysis) 

โดยใชว้เิคราะห์ตวัแปรอิสระท่ีมีผลต่อตวัแปรตาม 
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ผลการวจัิย     ตาราง 1  

   ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กรและปัจจัยด้าน

สวสัดิการต่อปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

 Collinearity Statistics 

B Std. 

Error 

Beta t Sig. Tolerance VIF 

(Constant) 

1. วฒันธรรมท่ี

เนน้บทบาท 

2. วฒันธรรมเนน้

ท่ีงาน 

3. วฒันธรรมท่ี

เนน้บทบาท

อิสระเฉพาะตวั

บุคคล 

4. วฒันธรรม

แบบเนน้ผูน้าํ 

5. ดา้นสุขภาพ

อนามยั 

6. ดา้นสงัคมและ

นนัทนาการ 

7. ดา้นอ่ืนๆ 

4.660 

.037 

 

.267 

 

.119 

 

 

 

-.020 

 

.136 

 

.023 

 

-.088 

.218 

.071 

 

.082 

 

.080 

 

 

 

.075 

 

.048 

 

.040 

 

.037 

 

.053 

 

.385 

 

.172 

 

 

 

-.031 

 

.216 

 

.045 

 

-.156 

21.400 

.522 

 

3.247 

 

1.497 

 

 

 

-.269 

 

2.819 

 

.583 

 

-2.411 

.000 

.602 

 

.001* 

 

.135 

 

 

 

.788 

 

.005* 

 

.560 

 

.016* 

 

.146 

 

.106 

 

.113 

 

 

 

.116 

 

.255 

 

.251 

 

.357 

 

6.828 

 

9.447 

 

8.878 

 

 

 

8.644 

 

3.926 

 

3.987 

 

2.805 

R = .672  R2 = .452 S.E.E. = .98079 F = 43.401 Sig. = .000 

สรุป 

1. ลกัษณะส่วนบุคคลทางดา้นเพศ ต่อปัจจยัแรงจูงใจในการปฏิบติังานไม่

แตกต่างกนั  

2. ลักษณะส่วนบุคคลทางด้านอายุต่อปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ .05 และการเปรียบเทียบปัจจยัแรงจูงใจในการ
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ปฏิบติังานระหวา่งพนกังานท่ีมีอายแุตกต่างกนัเป็นรายคู่ พบวา่ พนกังานภาคเอกชนท่ี

มีอายตุ ํ่ากวา่ 25 ปี กบั อาย ุ25-35 ปี อายุต ํ่ากวา่ 25 ปี กบั อายุ 36-45 ปี และอายุต ํ่ากวา่ 

25 ปี กบั อายุ 46 ปีข้ึนไป มีปัจจยัแรงจูงใจในการปฏิบติังานต่างกนัอย่างมีนยัสําคญั

ทางสถิติ 0.05  

3. ลกัษณะส่วนบุคคลทางดา้นสถานภาพต่อปัจจยัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ .05 

4. ลักษณะส่วนบุคคลทางด้านระดับการศึกษาต่อปัจจยัแรงจูงใจในการ

ปฏิบติังานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ .05  

5. ลกัษณะส่วนบุคคลทางดา้นระดบัตาํแหน่งงานต่อปัจจยัแรงจูงใจในการ

ปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั  

6. ลกัษณะส่วนบุคคลทางดา้นรายได้ต่อปัจจยัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน

แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ .05 และการเปรียบเทียบปัจจยัแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานระหว่างพนักงานท่ีมีรายได้แตกต่างกันเป็นรายคู่ พบว่า พนักงาน

ภาคเอกชนท่ีมีรายได้ ตํ่ากว่า 10,000 บาท กับ รายได้ 10,001-20,000 บาท ตํ่ากว่า 

10,000 บาท กบั รายได ้20,001-30,000 บาท ตํ่ากวา่ 10,000 บาท กบั รายได ้30,000 

บาทข้ึนไป 10,001-20,000 บาท กับ 30,000 บาทข้ึนไป มีปัจจยัแรงจูงใจในการ

ปฏิบติังานต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

7. ลกัษณะส่วนบุคคลทางดา้นอายุงานต่อปัจจยัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน

แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ .05 และการเปรียบเทียบปัจจยัแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานระหว่างพนักงานท่ีมีอายุงานแตกต่างกันเป็นรายคู่ พบว่า พนักงาน

ภาคเอกชนท่ีมีอายุงาน 1-5 ปี กับ 10 ปีข้ึนไป มีปัจจยัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน

ต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

8. ผลการวิ เคราะห์ปัจจัยว ัฒนธรรมองค์กรกับปัจจัยแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงาน มี เพียงว ัฒนธรรมเน้นท่ีงานท่ีมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการ

ปฏิบติังาน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ .05  

9. ผลการวเิคราะห์ปัจจยัดา้นสวสัดิการกบัปัจจยัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน มี

เพียงสวสัดิการดา้นสุขภาพอนามยั และดา้นอ่ืนๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจใน 
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การปฏิบติังาน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ .05  

 อภิปรายผล 

ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานนั้น มีเฉพาะ

ด้าน อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ และอายุงาน แตกต่างกันท่ีระดับ

นยัสําคญัทางสถิติ .05 เม่ือพิจารณาจากผลการวิจยัขา้งตน้แลว้ พบว่าสอดคลอ้งกบั

ผลงานวิจยัของ นนทชั ฟรอมไธสง (2552) ซ่ึงได้วิจยัเร่ือง แรงจูงใจการปฏิบติังาน

ของพนกังานโรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวณั กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัส่วน

บุคคลทางดา้นอายุ การศึกษา ประสบการณ์การทาํงาน และรายได้ ของพนกังานท่ี

แตกต่างกนั ทาํให้ระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานโดยรวมและรายดา้น แตกต่างกนั

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ปัจจยัด้านวฒันธรรมท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของ

พนกังานนั้นมีเพียงดา้น วฒันธรรมเน้นท่ีงาน ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนยัสําคญั

ทางสถิติท่ีระดบั .05 ท่ีมีรูปแบบของวฒันธรรมคือ การทาํงานเป็นทีม สนบัสนุนการ

ใช้ความรู้ความสามารถของพนกังานแต่ละคน สอดคล้องกบัผลงานวิจยัของ ศิริพร 

ม่านกลาง (2552) ซ่ึงได้วิจัยเ ร่ือง ว ัฒนธรรมองค์กรท่ีมีความสัมพันธ์กับการ

ปฏิบติังานของพนกังานบริษทั บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) สํานกังานใหญ่ 

พบวา่ เม่ือองคก์รมีวฒันธรรมองคก์รท่ีเนน้การทาํงานเป็นทีมท่ีดี จะทาํให้พนกังานมี

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน โดยจะตอ้งมีการบริหารและการวางแผนท่ีให้ทุกคนมี

ส่วนร่วม ซ่ึงพนักงานในบริษทัให้ความสําคญั ทาํให้วฒันธรรมองค์กรท่ีเน้นการ

ปฏิบติังานเป็นทีมมีความสัมพนัธ์ในระดบัสูง  

ปัจจยัด้านสวสัดิการท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ

พนักงานนั้น เฉพาะสวสัดิการด้านสุขภาพอนามยั และด้านอ่ืนๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์

อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี .05 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กิตตินนัต์ พิศสุวรรณ ซ่ึง

วิจัยเร่ือง ความต้องการสวสัดิการของพนักงาน กรณีศึกษา : บริษัท ลานนา

อุตสาหกรรมเกษตร จาํกดั พบวา่ ความตอ้งการท่ีมีต่อสวสัดิการของพนกังานต่างกนั

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ .05 ซ่ึงมีความตอ้งการในดา้นสวสัดิการดา้นสุขภาพอนามยั

เป็นอนัดบัแรก 
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ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเพือ่การปฏิบัติการจริง 

1. จากผลการวิจยั เห็นไดว้า่ ลกัษณะส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์ต่อแรงจูงใจ

ในการปฏิบติังานของพนักงาน โดยเฉพาะด้าน อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 

รายได ้และอายุงาน ผูบ้ริหารบริษทัภาคเอกชนจึงควรให้ความสําคญัในเร่ืองลกัษณะ

ส่วนบุคคลใหม้ากยิง่ข้ึน 

2. จากผลการวจิยั พบวา่ วฒันธรรมองคก์รมีความสัมพนัธ์ต่อแรงจูงใจในการ

ปฏิบติังานของพนกังาน โดยเฉพาะ วฒันธรรมเน้นท่ีงาน ผูบ้ริหารบริษทัภาคเอกชน

จึงควรให้ความสําคญักบัวฒันธรรมองค์กรในดา้นท่ีกล่าวไป คือ ให้ความสําคญัใน

การทาํงานร่วมกนัเป็นทีม สนบัสนุนและส่งเสริมให้พนักงานพฒันาและใช้ความรู้

ความสามารถไดอ้ยา่งเตม็ท่ี เพื่อผลงานและการพฒันาท่ีริเร่ิมใหม่อยูเ่สมอ 

3. จากผลการวิจัย พบว่า สวสัดิการมีความสัมพันธ์ต่อแรงจูงใจในการ

ปฏิบติังานของพนกังาน โดยเฉพาะ ดา้นสุขภาพอนามยั และดา้นอ่ืนๆ ผูบ้ริหารบริษทั

ภาคเอกชนจึงควรให้ความสําคญักบัสวสัดิการในดา้นท่ีกล่าวไป คือ ให้ความสําคญั

ในด้านสุขภาพอนามยัของพนักงาน ยกตวัอย่างเช่น การประกันสุขภาพ สถานท่ี

ทาํงานท่ีถูกสุขลกัษณะอนามยั การตรวจสุขภาพประจาํปี และสวสัดิการด้านอ่ืนๆ 

ยกตวัอยา่งเช่น การจดัสัมมนาเพื่อเสริมสร้างทกัษะการทาํงาน ให้การสนบัสนุนดา้น

การศึกษา มีการจ่ายเงินล่วงเวลา (OT) และ โบนสั เพื่อเป็นการเพิ่มแรงจูงใจในการ

ปฏิบติังานของพนกังาน 

 ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 

1. เน่ืองจากการวิจยัคร้ังน้ี พบวา่ ตวัแปรอิสระมีความสัมพนัธ์กนัภายในสูง

โดยเฉพาะดา้น วฒันธรรมเนน้ท่ีบทบาท และวฒันธรรมเนน้ท่ีงาน จึงขอให้นกัวิจยัทาํ

การวจิยัในคร้ังต่อไปเนน้เฉพาะตวัแปรดงักล่าวน้ี 

2. งานวิจัยเร่ืองน้ีศึกษาถึงปัจจัยด้านวฒันธรรมองค์กร และปัจจัยด้าน

สวสัดิการท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานเท่านั้น ดงันั้น การวิจยัคร้ังต่อไป ควร

เพิ่มการศึกษาปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังาน 
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ความพงึพอใจทีม่ต่ีอคุณภาพการให้บริการโรงพยาบาลเอกชนในกรณี

ฉุกเฉินในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

(The satisfaction with quality of service as a private in an emergency 

hospital in Bangkok and vicinity.) 

รุ้งดาว  ดีดอกไม ้1    ดร. ไกรชิต สุตะเมือง 2 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 

วตัถุประสงคข์องการศึกษาคน้ควา้อิสระ เพื่อศึกษาถึงความพึงพอใจท่ีมีต่อ

คุณภาพการให้บริการโรงพยาบาลเอกชนในกรณีฉุกเฉิน ในเขตกรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล โดยมีวตัถุประสงค ์(1) เพื่อศึกษาความแตกต่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัความ

พึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลเอกชนในกรณีฉุกเฉินในเขต

กรุงเทพฯ และปริมณฑล (2) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นคุณภาพการ

ให้บริการกบัความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลเอกชนใน

กรณีฉุกเฉินในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (3) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยั

อ่ืนๆกบัความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลเอกชนในกรณี

ฉุกเฉินในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล  

 ซ่ึงการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ

วิจยั เก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง คือ ผูม้ารับบริการแผนกผูป่้วยฉุกเฉิน เพศ

ชายและเพศหญิง ท่ีมารับบริการในแผนกฉุกเฉินในโรงพยาบาลเอกชนในเขต

กรุงเทพฯ และปริมณฑล จาํนวน 400 ชุด ในการวิเคราะห์ประมวลผลขอ้มูลไดใ้ช้

โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปผูว้ิจยัทาํการวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 

ประกอบดว้ย ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย  

------------------------------------------------------- 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2  ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ANOVA, T – test, F–test และ Multiple Regression 

Analysis (MRA) ในการวเิคราะห์หาความสัมพนัธ์ปัจจยัดา้นคุณภาพการให้บริการ

และปัจจยัอ่ืนๆ 

ผลการศึกษาพบว่า 

เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายได ้ท่ีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพ 

การให้บริการโรงพยาบาลเอกชนในกรณีฉุกเฉิน ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ไม่

แตกต่างกัน อาชีพ สถานภาพ ท่ีแตกต่างกัน มีความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพการ

ใหบ้ริการโรงพยาบาลเอกชนในกรณีฉุกเฉิน ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลแตกต่าง

กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการ ด้านความรวดเร็ว ความพร้อมทางด้าน

การแพทยแ์ละบุคลากร มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการ

ของโรงพยาบาลเอกชนในกรณีฉุกเฉินในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล อย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 มีเพียงความทันสมัยของอุปกรณ์และเคร่ืองมือไม่มี

ความสัมพนัธ์กนั ปัจจยัดา้นอ่ืนๆท่ีประกอบไปดว้ย ภาพลกัษณ์ของโรงพยาบาล ความ

ไว้วางใจมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการของ

โรงพยาบาลเอกชนในกรณีฉุกเฉินในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล อย่างมีนยัสําคญั

ทางสถิติ 0.05 มีเพียงความภกัดีไม่มีความสัมพนัธ์กนั 

คําสําคัญ :  ฉุกเฉิน, คุณภาพบริการ,โรงพยาบาล  

Abstract 

The purpose of the research .Was to study the satisfaction of quality the 

private hospital in an emergency in Bangkok and its vicinity. The purpose (1) Were 

to study the different factors of personal satisfaction with the quality of service of a 

private hospital in case of emergency in Bangkok and surrounding provinces. (2) To 

investigate the relationship between quality service and customer satisfaction case 

of emergency service. (3) To study the relationship between the other factors and 

the satisfaction of the quality of hospital services in case of emergency. 
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This research was a quantitative research by using the questionnaire was a 

research tool. The samples were collected from patients who were treated in 

emergency departments both  Male and female around 400.  

In analyze the data, Computer program were used. The research analyzed 

by descriptive statistics including percentages, mean, standard deviation, ANOVA, 

T - test, F-test and Multiple Regression Analysis (MRA) to analyze the relationship 

between the quality of service and the other factors. 

The results showed sex, age, education, income differences satisfied the 

quality service of the private hospital in an emergency. More over, the different 

career and status, related the satisfaction of the quality of emergency service were 

statistically significant at the 0.05. 

 The factors of quality service, fast and tools and the availability of special 

is physician. Correlated the satisfaction of the quality service of a private hospital in 

case of emergency were statistically significant at the 0.05 with other factors. The 

image of the hospital trust and relationship satisfacted with the quality of 

service of a private hospital in case of emergency significance at the 0.05. 

Keyword: emergency, quality of service , hospital 

1. บทนํา  

พระสังฆราช ลงัแบรต ์เดอ ลาม็อต (Lambert de la Motte)กบัพระสังฆราช

ปัลลือ เป็นผูต้ ั้งโรงพยาบาลแห่งแรกข้ึนในประเทศไทยในกรุงศรีอยุธยาเม่ือ ค.ศ.1669 

ในสมยัพระนารายณ์มหาราช โดยใช้หลกัฐานอา้งอิงในหนังสือ Histoire de la 

Mission de Siam ไดส้ร้างโรงพยาบาล โดยเร่ิมแรกรับคนไข ้3-4 รายก่อนและต่อมา

รับเพิ่มเป็น 10 ราย และในปี ค.ศ.1672  รับราว 15 คน และต่อมาไดข้ยายเพิ่มข้ึนใน

เวลาต่อมา โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล หมายถึง สถานท่ีประกอบการรักษา 

พยาบาลคนไขห้รือผูป่้วย ซ่ึงมีเตียงรับคนไขไ้วค้า้งคืน และจดัให้มีการวินิจฉัยโรค 

โดยแบ่งเป็น 3 ระดบัดว้ยกนั โรงพยาบาลศูนย ์โรงพยาบาลทัว่ไป และโรงพยาบาล
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ชุมชน มีทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนท่ีให้บริการ ซ่ึงกล่าวถึงการให้การบริการห้อง

ฉุกเฉินถือว่าเป็นหัวใจสําคญัของโรงพยาบาลทุกแห่งไม่ว่าจะโรงพยาบาลรัฐหรือ

เอกชน ซ่ึงเปิดบริการตลอด 24 ชัว่โมงไม่เวน้วนัหยุดราชการเพื่อให้บริการดูแลผูป่้วย

ทุกอาการท่ีเขา้มารับการรักษาในโรงพยาบาล ผูป่้วยจากอุบติัเหตุ หรือผูป่้วยมีอาการ

เจบ็ป่วยไม่สบาย หรือเวลาท่ีโรงพยาบาลไม่มีการบริการปกติของแผนกผูป่้วยนอก ก็

จาํเป็นตอ้งพบแพทยห์้องฉุกเฉิน เน่ืองจากเป็นการให้การดูแลรักษาท่ีตอ้งการความ

รวดเร็ว รอเวลาไม่ได ้และแพทยจ์ะตอ้งมีประสบการณ์และประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อ

จะรักษาผูป่้วยไดถู้กตอ้งทนัการณ์การรักษาอวยัวะหรือชีวติ จึงจาํเป็นตอ้งมีบุคลากรท่ี

มีความสามารถพร้อมทุกระดบั มีสถานท่ี พร้อมทั้งอุปกรณ์การแพทย์ท่ีทนัสมยัท่ี

พอเพียง ปัญหาท่ีผูม้ารับบริการในกรณีฉุกเฉินท่ีพบนั้นเป็นปัญหาทางดา้นบุคคลากร

ตอ้นรับผูป่้วยไม่ดีเช่นแสดงกิริยาไม่เหมาะสม หรือแพทย์ไดว้ินิจฉัยหรือประเมิน

อาการไม่ชดัเจนเน่ืองมาจากประสบการณ์หรือความเช่ียวชาญทางการแพทย ์ความ

ทันสมัยของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ไม่เ อ้ืออํานวยในการรักษา ภาพลักษณ์ของ

โรงพยาบาลเอกชน ความภกัดีของผูป่้วยท่ีมารับการรักษา และความไวว้างใจของ

ผู ้ป่วยท่ีมารับการรักษา เป็นการส่งผลต่อความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพในการ

ให้บริการ ดงันั้นจึงทาํการวิจยัเพื่อแกปั้ญหาดงักล่าวกบัความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพ

การใหบ้ริการในกรณีฉุกเฉินใหไ้ดรั้บความพึงพอใจสูงสุดของผูม้ารับบริการ ในทุกๆ

ด้าน เพื่อให้เกิดคุณภาพการให้บริการอย่างสมํ่าเสมอ สามารถตอบสนองความ

ตอ้งการผูม้ารับบริการ 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพการ 

ใหบ้ริการของโรงพยาบาลเอกชนในกรณีฉุกเฉินในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นคุณภาพการให้บริการกบัความพึง 

พอใจท่ีมีต่อคุณภาพการใหบ้ริการของโรงพยาบาลเอกชนในกรณีฉุกเฉินในเขต

กรุงเทพฯ และปริมณฑล 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัอ่ืนๆกบัความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพ 
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การใหบ้ริการของโรงพยาบาลเอกชนในกรณีฉุกเฉินในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

ประโยชน์ของการวจิัย 

1. เพื่อใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพการใหบ้ริการ 

ของโรงพยาบาลเอกชนในกรณีฉุกเฉินในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นแนวทาง

ในการกาํหนดการใหบ้ริการ 

2. เพื่อนาํผลงานวจิยัน้ีไปเป็นขอ้มูลปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของ 

โรงพยาบาลเอกชนในกรณีฉุกเฉินในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

3. เพื่อเป็นแนวทางสาํหรับผูท่ี้สนใจในการศึกษาทาํงานวจิยัในเร่ืองเก่ียวกบั 

ความพึงพอใจ 

4. เพื่อเป็นแนวทางสาํหรับผูท่ี้สนใจในการศึกษาทาํงานวจิยัในเร่ืองเก่ียวกบั 

คุณภาพการใหบ้ริการ 

สมมติฐาน 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบไปดว้ย เพศ อาย ุอาชีพ การศึกษา สถานภาพ 

รายไดท่ี้แตกต่างส่งผลต่อความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพการใหบ้ริการของโรงพยาบาล

เอกชนในกรณีฉุกเฉินในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลท่ีแตกต่างกนั 

2. ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการท่ีประกอบไปด้วย ความรวดเร็ว ความ

ทนัสมยัของอุปกรณ์และเคร่ืองมือ ความพร้อมทางด้านการแพทยแ์ละบุคลากร มี

ความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลเอกชน

ในกรณีฉุกเฉินในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

3. ปัจจยัด้านอ่ืนๆท่ีประกอบไปด้วย ภาพลักษณ์ของโรงพยาบาล ความภกัดี

ความไวว้างใจ มีความสัมพนัธ์กับความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการของ

โรงพยาบาลเอกชนในกรณีฉุกเฉินในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
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กรอบแนวความคดิการวจิัย 

                    ตัวแปรอสิระ 

 

 
 

                                                                                          ตัวแปรตาม 

 
 

 

 

 

ปัจจัยด้านอืน่ๆ 

¯ ภาพลกัษณ์ของโรงพยาบาล 

¯ ความภกัดี 

¯ ความไวว้างใจ 

ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการ 

¯ ความรวดเร็ว 

¯ ความทนัสมยัของอุปกรณ์และ

เคร่ืองมือ 

¯ ความพร้อมทางดา้นการแพทย์

และบุคลากร 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

¯ เพศ – อาย ุ- สถานภาพ 

¯ อาชีพ – ระดบัการศึกษา 

¯ รายได ้

 
 

 

 

ความพงึพอใจทีม่ีต่อคุณภาพ

การให้บริการ 
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2. แนวความคดิ ทฤษฎแีละผลงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

2.1 ทฤษฎีเกีย่วกบัความพงึพอใจ 

        Maslow. (1970) (อา้งถึง สํานกับริการขอ้มูลสารสนเทศ) ไดอ้ธิบายแนวคิด

เก่ียวกบัความตอ้งการและความพึงพอใจของมนุษยต์ามทฤษฎีแรงจูงใจ (Motivation 

Theory) ว่ามนุษยเ์ป็นส่ิงมีชีวิตท่ีมีความตอ้งการอยู่เสมอ และ เป็นการยากมากท่ี

มนุษยจ์ะมีความพึงพอใจสูงสุด ซ่ึงสามารถจดัแบ่งความตอ้งการของมนุษยอ์อกได ้5 

ขั้นตอนดงัน้ี ขั้นท่ี 1 ความตอ้งการทางดา้นร่างกายและสรีระ ขั้นท่ี 2 ความตอ้งการ

ดา้นความปลอดภยั ขั้นท่ี 3 ความตอ้งการความรู้และการเขา้เป็นสมาชิกในกลุ่ม ขั้นท่ี 

4 ความตอ้งการไดรั้บการยกยอ่งในดา้นความมีช่ือเสียงและเกียรติยศ  ขั้นท่ี 5 ความ

ตอ้งการไดก้ระทาํตามความสามารถท่ีเป็นจริง 

     2.2 แนวคิดเกีย่วกบัความพงึพอใจ  

 Shelly  อา้งโดย ประกายดาว (2536) (อา้งอิง http://www.gotoknow.org 

/blogs/posts/492000)  ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจ ว่าความพึงพอใจเป็น

ความรู้สึกสองแบบของมนุษย ์คือ ความรู้สึกทางบวกและความรู้สึกทางลบ ความรู้สึก

ทางบวกเป็นความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนแลว้จะทาํให้เกิดความสุข ความสุขน้ีเป็นความรู้สึกท่ี

แตกต่างจากความรู้สึกทางบวกอ่ืนๆ กล่าวคือ เป็นความรู้สึกท่ีมีระบบยอ้นกลับ

ความสุขสามารถทาํให้เกิดความรู้สึกทางบวกเพิ่มข้ึนได้อีก ดังนั้ นจะเห็นได้ว่า

ความสุขเป็นความรู้สึกท่ีสลับซับซ้อนและความสุขน้ีจะมีผลต่อบุคคลมากกว่า

ความรู้สึกในทางบวกอ่ืนๆ ขณะท่ีวชิยั เหลืองธรรมชาติ (2531) กล่าววา่ แนวคิดความ

พึงพอใจ มีส่วนเก่ียวข้องกับความต้องการของมนุษย์ กล่าวคือ ความพึงพอใจจะ

เกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือความตอ้งการของมนุษยไ์ดรั้บการตอบสนอง ซ่ึงมนุษยไ์ม่วา่อยูใ่น

ท่ีใดยอ่มมีความตอ้งการขั้นพื้นฐานไม่ต่างกนั 

 2.3  งานวิจัยเกีย่วข้อง 

  สถาบนัการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ  (2554) การศึกษาความพึงพอใจของ

ประชาชนต่อการใหบ้ริการการแพทยฉุ์กเฉิน ประจาํปี ๒๕๕๔ ของสถาบนัการแพทย์

ฉุกเฉินแห่งชาติ  ผลการศึกษาพบว่าความพึงพอใจต่อการบริการของชุดปฏิบติัการ

http://www.gotoknow.org/
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การแพทยฉุ์กเฉินสูงสุด (ร้อยละ ๘๖.๖๗)รองลงมาคือความพึงพอใจต่อบริการของ

หอ้งฉุกเฉิน(ร้อยละ ๘๖.๐๕) และเป็นความพึงพอใจต่อการบริการของศูนยส่ื์อสารสั่ง

การ(ร้อยละ ๘๓.๙๔) ระดบัความพึงพอใจต่อการบริการจาํแนกตามจุดของการ

ใหบ้ริการโดยพบวา่ในบริการของศูนยรั์บแจง้เหตุและส่ือสารสั่งการ มีความพึงพอใจ

ในกิจกรรม การให้บริการด้วยความเต็มใจมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีสูงสุด (ร้อยละ 

๘๓.๙๘) ในส่วนของ ชุดปฏิบติัการการแพทยฉุ์กเฉินพบว่า มีความพึงพอใจต่อการ

ให้บริการดว้ยการมีจรรยาบรรณของผูใ้ห้บริการสูงสุด (ร้อยละ ๘๓.๙๘) และบริการ

ของห้องฉุกเฉิน พบว่า มีความพึงพอใจต่อความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือทั้ง

อุปกรณ์เคร่ืองมือ และเจา้หนา้ท่ีแพทย ์พยาบาล สูงสุด (ร้อยละ ๘๔.๒๘)  

      สิริดวงนภา เกตุวิชิต (2550) ศึกษาความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อการ

บริการแผนกผูป่้วยนอกโรงพยาบาลลาํปาง พบวา่ในทุกกลุ่มอายุโดยภาพรวมและราย

ดา้นผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายแุตกต่างกนัมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกนั 

3. วธีิการดําเนินงานวจิัย 

        การวจิยัคร้ังน้ีเป็นแบบเชิงปริมาณ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือแบบสอบถาม 

ผูต้อบแบบสอบถามคือกลุ่มตวัอย่าง 400 คน ท่ีมารับบริการในกรณีฉุกเฉินใน

โรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซ่ึงการเก็บรวบรวมขอ้มูลผูว้ิจยั

เก็บด้วยตนเองและนํามาตรวจความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม ทาํการวิเคราะห์

ประมวลผลขอ้มูลโดยใช ้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป ผูว้ิจยัทาํการวิเคราะห์

โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ประกอบดว้ย ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ANOVA, T – test, F–test ในการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคล เพศ อายุ สถานภาพ 

อาชีพ ระดบัการศึกษา รายได ้และ Multiple Regression Analysis (MRA) ในการ

วเิคราะห์หาความสัมพนัธ์ปัจจยัดา้นคุณภาพการใหบ้ริการและปัจจยัอ่ืนๆ 

4. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

จากการวิเคราะห์ข้อมูล โดยนําข้อมูลท่ีได้มาประมวลผลด้วยโปรแกรม

สําเร็จรูป เพื่อใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ซ่ึงการวิเคราะห์แบ่งเป็นการวิเคราะห์

ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามหาอตัราส่วนร้อยละ (Percentage) เพื่อ
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ทดสอบหาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการโรงพยาบาล

เอกชนในกรณีฉุกเฉิน ในปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า ผูม้าใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน

ในกรณีฉุกเฉินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ  63.8  มีอายุระหวา่ง 31-40 ปี คิดเป็น

ร้อยละ 25.5 รองลงมามีอายุระหวา่ง  16-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 20.3 มีสถานภาพสมรส 

คิดเป็นร้อยละ 63 อาชีพส่วนใหญ่เป็นลูกจา้ง/พนักงานบริษทั คิดเป็นร้อยละ 18.8 

รองลงมานกัเรียน/นกัศึกษา คิดเป็นร้อยละ 17รับจา้งทัว่ไป คิดเป็นร้อยละ 16.8 คา้ขาย

รายยอ่ย/อาชีพอิสระคิดเป็นร้อยละ 15 ตามลาํดบั การศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี คิด

เป็นร้อยละ 41.5 รองลงมาสูงกวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 15.3 ประถมศึกษาหรือตํ่า

กวา่ /ไม่ไดเ้รียน คิดเป็นร้อยละ 14.5 ตามลาํดบั รายไดส่้วนใหญ่อยูร่ะหวา่ง 10,000 - 

50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 71 รองลงมา ตํ่ากวา่ 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 14..3 

วิเคราะห์หาค่าเฉล่ียของระดับความพึงพอใจของปัจจัยด้านคุณภาพการ

ให้บริการ ปัจจยัด้านอ่ืนๆ และความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพการบริการ พบว่าโดย

ภาพรวมผูม้าใชบ้ริการดา้นความรวดเร็ว มีค่าเฉล่ีย 7.12 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ 

ขอ้ท่ีมีค่าความพึงพอใจสูงสุดอนัดบั 1 คือ มีป้ายบอกขั้นตอนต่างๆชัดเจนในการ

บริการ มีค่าเฉล่ีย 7.32 รองลงมาคือ สามารถส่งผูป่้วยไปยงัแผนกต่างๆไดร้วดเร็ว มี

ค่าเฉล่ีย 7.20 โดยภาพรวมความทนัสมยัของอุปกรณ์และเคร่ืองมือ มีค่าเฉล่ีย 7.39 เม่ือ

พิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าความพึงพอใจสูงสุดอนัดบั 1 คือ ใช้เทคโนโลยี

ทนัสมยัในการบริการ มีค่าเฉล่ีย 7.46 รองลงมา คือ อุปกรณ์และเคร่ืองมือเป็นท่ี

ยอมรับไวว้างใจ มีค่าเฉล่ีย 7.44  โดยภาพรวมความพร้อมทางดา้นการแพทยแ์ละ

บุคลากร มีค่าเฉล่ีย 7.41 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าความพึงพอใจสูงสุด

อนัดบั 1 คือ บุคลากรทีมแพทยมี์ความเช่ียวชาญดา้นต่างๆ มีค่าเฉล่ีย 7.54 รองลงมา

คือ ทีมแพทยแ์ละบุคคลากรให้คาํปรึกษาท่านเป็นอยา่งดี มีค่าเฉล่ีย 7.47 โดยภาพรวม

ของภาพลกัษณ์ของโรงพยาบาล  มีค่าเฉล่ีย 7.42 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมี

ค่าความพึงพอใจสูงสุดอนัดบั 1 คือ เจา้หนา้ท่ีและบุคคลากรแต่งกายสะอาดเหมาะสม 

มีค่าเฉล่ีย 7.49 รองลงมาคือ ความสะดวกในสถานท่ีตั้งโรงพยาบาลในการมารับ

บริการ มีค่าเฉล่ีย 7.48 โดยภาพรวมความภกัดี มีค่าเฉล่ีย 7.15 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้

พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าความพึงพอใจสูงสุดอนัดบั 1 คือ มีบริการตอบสนองท่ีดีสําหรับผูป่้วย
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ท่ีมาใช้บริการ มีค่าเฉล่ีย 7.22 รองลงมาคือ มีความเช่ือมัน่ในการรับการรักษา มี

ค่าเฉล่ีย 7.21 โดยภาพรวมความไวว้างใจ มีค่าเฉล่ีย 7.34 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้

พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าความพึงพอใจสูงสุดอนัดบั 1 คือ  มีความไวว้างใจในการรับบริการ มี

ค่าเฉล่ีย 7.42 รองลงมาคือ การบริการท่ีดีสมํ่าเสมอตลอดระยะเวลารับการรักษา มี

ค่าเฉล่ีย 7.37  โดยภาพรวมความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการ มีค่าเฉล่ีย 7.32 

เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่าความพึงพอใจสูงสุดอนัดับ 1 คือความ

สะดวกสบายในการรอรับบริการ มีค่าเฉล่ีย 7.45 รองลงมา คือ อาคารและสถานท่ีมี

ความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย มีค่าเฉล่ีย 7.42  

วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตวัแปรอิสระ และตวัแปรตาม 

(Anova Analysis) พบว่า เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายได ้ท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อ

ความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพฯ และ

ปริมณฑลไม่แตกต่าง มีเพียง สถานภาพ และอาชีพ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึง

พอใจท่ีมีต่อคุณภาพการใหบ้ริการโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 
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กรอบแนวความคดิปรับปรุงใหม่ 

 

                  ตัวแปรอสิระ 

 

 
 

                                                                                                                                  ตัวแปรตาม 

 
 

 

 

 

 

ปัจจัยด้านอืน่ๆ 

¯ ภาพลกัษณ์ของ

โรงพยาบาล 

¯ ความไวว้างใจ 

ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการ 

¯ ความรวดเร็ว 

¯ ความพร้อมทางดา้น

การแพทยแ์ละบุคลากร 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

¯ สถานภาพ 

¯ อาชีพ 

 

 

ความพงึพอใจทีม่ีต่อคุณภาพการ

ให้บริการของโรงพยาบาลเอกชน

ในกรณฉุีกเฉินในเขตกรุงเทพฯ

และปริมณฑล 
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5.   สรุปผลการวจิัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

    5.1 สรุปผลการวิจัย 

ปัจจัยส่วนบุคคลกับความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการ   ของ

โรงพยาบาลเอกชนในกรณีฉุกเฉินในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล พบว่า ผูม้าใช้

บริการโรงพยาบาลเอกชนในกรณีฉุกเฉินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ  63.8  มีอายุ

ระหวา่ง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.5 มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 63 อาชีพส่วน

ใหญ่เป็นลูกจา้ง/พนกังานบริษทั คิดเป็นร้อยละ 18.8 การศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี 

คิดเป็นร้อยละ41.5 รายไดส่้วนใหญ่อยูร่ะหวา่ง10,000 - 50,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 71 

5.2 อภิปรายผล  

เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ ท่ีแตกต่างกันกับความพึงพอใจท่ีมีต่อ

คุณภาพการให้บริการในกรณีฉุกเฉินในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในภาพรวมไม่

แตกต่างกนั 

อาชีพและสถานภาพท่ีแตกต่างกันกับความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพการ

ให้บริการ ในกรณีฉุกเฉิน ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีความพึงพอใจแตกต่าง

กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

ปัจจยัดา้นคุณภาพการใหบ้ริการท่ีประกอบไปดว้ย ความรวดเร็ว ความพร้อม

ทางด้านการแพทยแ์ละบุคลากร และปัจจยัดา้นอ่ืนๆท่ีประกอบไปดว้ย ภาพลกัษณ์

ของโรงพยาบาลและความไวว้างใจ มีความสัมพนัธ์กันกับความพึงพอใจท่ีมีต่อ

คุณภาพการให้บริการ ในกรณีฉุกเฉิน ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล แตกต่างกนั

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

  มีเพียงความทนัสมยัของอุปกรณ์และเคร่ืองมือของปัจจยัดา้นคุณภาพการให้ 

บริการและความภกัดีของปัจจยัอ่ืนๆไม่มีความสัมพนัธ์กนักบัความพึงพอใจท่ีมีต่อ

คุณภาพการใหบ้ริการไม่แตกต่างกนั 

5.3ข้อเสนอแนะ  

(1) ดา้นความรวดเร็ว ในเร่ืองของจาํนวนเตียงรอรับผูป่้วยเพียงพอมีค่าเฉล่ีย 

ตํ่าสุด แสดงใหเ้ห็นวา่ผูม้ารับบริการมีความตอ้งการใหป้รับปรุงในดา้นจาํนวนเตียง 
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รอรับผูป่้วยให้เพียงพอ (2) ดา้นความทนัสมยัของอุปกรณ์และเคร่ืองมือในเร่ืองของ

ทีมแพทยมี์ความคล่องแคล่วในการใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์ มีค่าเฉล่ียตํ่าสุดแสดงให้เห็น

ว่าผูม้ารับบริการมีความตอ้งการให้ทีมแพทยใ์ช้อุปกรณ์ให้คล่องแคล่วกว่าเดิม (3) 

ด้านความพร้อมทางด้านการแพทย์และบุคลากรในเร่ืองบุคคลากรและเจ้าหน้าท่ี

ตอ้นรับเป็นอย่างดีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด แสดงให้เห็นว่าผูม้ารับบริการมีความตอ้งการให้

เจา้หนา้ท่ีตอ้นรับเป็นอยา่งดี มีกิริยา วาจาสุภาพ ท่ีเหมาะสม (4) ดา้นภาพลกัษณ์ของ

โรงพยาบาล ในเร่ืองช่ือเสียงและภาพลกัษณ์เป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไปมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด 

แสดงใหเ้ห็นวา่ผูม้ารับบริการมีความตอ้งการใหย้อมรับช่ือเสียงของโรงพยาบาลในแง่

บวกมาก (5) ดา้นความภกัดี ในเร่ืองราคาเหมาะสมต่อการให้บริการมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด 

แสดงใหเ้ห็นวา่ การคิดค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาลควรให้มีความเหมาะสมต่อการ

รับบริการ (6) ดา้นความไวว้างใจในเร่ืองการให้บริการขอ้มูลมีความน่าเช่ือถือและ

ถูกตอ้งมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด แสดงให้เห็นวา่การท่ีผูม้ารับบริการตอ้งการขอ้มูลท่ีแทจ้ริงไม่

ปิดบงั ไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งแม่นยาํ 

5.4  ข้อเสนอแนะเพือ่การวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรทาํการศึกษาวจิยัเก่ียวกบัความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพการใหบ้ริการ 

ในโรงพยาบาลเอกชนในกรณีฉุกเฉิน เพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปปรับปรุงแกไ้ขปัญหาใน

ดา้นการใหบ้ริการความทนัสมยัของอุปกรณ์และเคร่ืองมือใหมี้คุณภาพมากข้ึนเพื่อให้

ผูรั้บบริการมีความพึงพอใจดียิง่ข้ึนและสูงสุด 

2. ควรทาํการศึกษาวจิยัเก่ียวกบัความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพการใหบ้ริการ 

ในโรงพยาบาลเอกชนในกรณีฉุกเฉิน เพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปปรับปรุงแกไ้ขปัญหาใน

ดา้นการใหบ้ริการความภกัดีใหมี้คุณภาพมากข้ึนเพื่อให้ผูรั้บบริการมีความพึงพอใจ

สูงสุด 

3. ควรทาํการศึกษาวจิยัเก่ียวกบัความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพการใหบ้ริการ 

ในโรงพยาบาลเอกชนในกรณีฉุกเฉิน เพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปปรับปรุงแกไ้ขปัญหาใน

ดา้นการใหบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการในลกัษณะบุคคล เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายได ้ 

ใหมี้ความพึงพอใจสูงสุด                         
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ความพงึพอใจในสวสัดิการและค่าตอบแทนของพนักงานเทศบาลเมืองคูคต  

อาํเภอลาํลูกกา  จังหวดัปทุมธานี 

Satisfaction with the welfare and salary of Khukhot municipality officer at 

Lumlukka Pathumthani 

จนัทิมา  ผลสุวรรณ์ 1    กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ 2 

------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 

การศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เพื่อศึกษาความแตกต่าง

ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความพึงพอใจในสวสัดิการและค่าตอบแทนของ

พนกังานเทศบาลเมืองคูคต 2)เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นสวสัดิการกบั

ความพึงพอใจในสวสัดิการและค่าตอบแทนของพนกังานเทศบาลเมืองคูคต 3)เพื่อ

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย อ่ืนๆกับความพึงพอใจในสวัสดิการและ

ค่าตอบแทนของพนกังานเทศบาลเมืองคูคต  ในการศึกษาคร้ังน้ีกลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ใน

การวิจยั คือ พนักงานเทศบาลเมืองคูคต อ.ลาํลูกกา จ.ปทุมธานี จาํนวน222คน ใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูล 2 แบบ 

คือใชส้ถิติเชิงพรรณนาเพื่อหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย  และใชส้ถิติอา้งอิง ผลการวจิยัพบวา่ 

  1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ยอายุ ระดบัการศึกษาอายุงานท่ีแตกต่างกนั 

มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในสวสัดิการและค่าตอบแทนของพนกังานเทศบาลเมือง

คูคตแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 

2.ปัจจยัสวสัดิการท่ีประกอบดว้ยดา้นการรักษาพยาบาลมีความสัมพนัธ์กบั 

ความพึงพอใจในสวสัดิการและค่าตอบแทนของพนกังานเทศบาลเมือง คูคตอยา่งมี 

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 

 

--------------------------------------------------- 
1  นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง  

2  ผูอ้าํนวยการศูนยศึ์กษาสาทรธานี มหาวทิยาลยัรังสิต 
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3.ปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีประกอบด้วย นโยบายของรัฐ เศรษฐกิจ ความต้องการมี

ความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในสวสัดิการและค่าตอบแทนของพนกังานเทศบาล

เมืองคูคต อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 

คําสําคัญ: ความพึงพอใจ, สวสัดิการ, เทศบาล 

ABSTRACT 

The purpose of this research is to study the satisfied with the welfare salary 

of Khukhot municipality officer at Lamlukka Pathumthani district. The objectives 

are: 1) To study the difference between personal factors and satisfaction with 

welfare and salary of Khukhot municipality officer . 2) To study the relationship 

between the welfare factor and the satisfaction with welfare and salary of Khukhot 

municipality officer . 3) To study the relationship between other factors and the 

satisfaction with welfare and salary of Khukhot municipality officer. The samples 

that were used was Khukhot  municipality officer at Lamlukka Pathumthani district 

and the total officers were 222 persons. The research was analyzed to two patterns 

were ,used descriptive statistic for percentage and average ,used refer statistic. The 

result found out that  

1)The personal factors about age ,education and age of working were 

different as important as the statistics at .05  

   2)The welfare factor ,that was about the medical treatment expenses ,and 

the other factors that ,were governmental policy about economic and desire were, 

relationship with the satisfied of the welfare and salary of Khukhot municipality 

officers with a significant level .05 

Keyword: satisfaction, welfare, municipality 

บทนํา    

ทรัพยากรมนุษย ์เป็นบุคคลซ่ึงมีความพร้อมมีความจริงใจ และสามารถท่ีจะ

ทาํงานใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์ารหรือเป็นบุคคลในองคก์ารท่ีสามารถสร้างคุณค่า



141 

( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี2 ฉบบัท่ี 4 ) 

ของระบบการบริหารงานให้บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีต้องการได้ ดังนั้นองค์การจึงมี

หน้าท่ีในการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ เพื่อให้ปฏิบติังานจนบรรลุวตัถุประสงค์ของ

องคก์าร ซ่ึงตอ้งใชก้ารวางแผนเชิงกลยุทธ์ดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษยเ์ขา้มาช่วย   

(อา้งอิงwww.idis.ru.ac.th) 

การจดัสวสัดิการแต่ละประเภทในความเป็นจริงนั้นมกัจะมีความเหล่ือมลํ้าไม่

เท่าเทียมกนั ทาํใหพ้นกังานเกิดความรู้สึกไดเ้ปรียบเสียเปรียบเกิดข้ึนการจดัสวสัดิการ

ตามหลกัของกฎหมายโดยไม่ได้คาํนึงถึงความพึงพอใจหรือความตอ้งการท่ีแทจ้ริง

ของพนกังานอาจทาํใหเ้กิดปัญหาภายในองคก์ารได ้การจดัการในดา้นสวสัดิการให้มี

ประสิทธิภาพและเป็นไปตามวตัถุประสงคไ์ม่ใช่เร่ืองง่าย สวสัดิการแต่ละประเภทนั้น

แตกต่างกนั จาํเป็นตอ้งมีการจดัการอย่างเป็นระบบและเหมาะสม ถือได้ว่าเป็น

นโยบายท่ีสําคญัซ่ึงรัฐบาลไดต้ระหนกัถึงความสําคญัและส่งเสริมให้ทุกหน่วยงาน

ของรัฐมีการจัดสวสัดิการในด้านต่างๆให้แก่พนักงานของหน่วยงาน  เพื่อให้มี

คุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน  สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของค่าครองชีพท่ีสูงข้ึนในปัจจุบนั 

เทศบาลเมืองคูคต เป็นหน่วยการปกครองทอ้งถ่ินรูปแบบหน่ึง ซ่ึงตั้งอยู่ใน

พื้นท่ีตาํบลคูคต อาํเภอลาํลูกกา  จงัหวดัปทุมธานี ดา้นการปกครอง องคก์ารเทศบาล

ประกอบดว้ยสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีจากผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล

และนายกเทศบาลเมืองคูคตซ่ึงมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ปัจจุบนั

จาํนวนพนกังานและลูกจา้งของเทศบาลเมืองคูคตมีรวมทั้งส้ิน307คน สวสัดิการของ

พนกังานส่วนทอ้งถ่ิน ประกอบไปดว้ยค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร  เงินรางวลั 

การลา เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ค่าเช่าบา้น การเดินทางไปราชการ  เงินเดือน  เงินตอบ

แทนพิเศษ(กองวชิาการและแผนงาน,2555:5-10) 

จากสวสัดิการท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ เป็นการสะทอ้นให้เห็นวา่ในความเป็นจริง

เงินเดือนและสวสัดิการเป็นเร่ืองท่ีอยู่ภายใตข้อบเขตของกฎหมายท่ีกาํหนด  แมว้่าผู ้

เป็นพนกังานจะมีความตอ้งการและความพึงพอใจมากหรือนอ้ยก็ตาม  ก็ไม่สามารถ

เรียกร้องตามความตอ้งการได ้  ดงันั้นการจดัสวสัดิการท่ีดีตอ้งคาํนึงถึงความตอ้งการ  

ความพึงพอใจในแต่ละบุคคลไดอ้ย่างเท่าเทียมกนั  การมีสวสัดิการท่ีดีก็จะช่วยเพิ่ม

คุณภาพชีวติใหดี้ข้ึนและเพิ่มประสิทธิภาพการทาํงานใหดี้ยิง่ข้ึน 
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วตัถุประสงค์การวจัิย 

1.เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความพึงพอใจใน

สวสัดิการและค่าตอบแทนของพนกังานเทศบาลเมืองคูคต 

2.เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นสวสัดิการกบัความพึงพอใจ

ในสวสัดิการและค่าตอบแทนของพนกังานเทศบาลเมืองคูคต 

3.เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยอ่ืนๆกับความพึงพอใจใน

สวสัดิการและค่าตอบแทนของพนกังานเทศบาลเมืองคูคต  

สมมติฐานการวจัิย 

1.ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบไปดว้ย เพศ   อายุ  การศึกษา  สถานภาพ  อายุ

งาน  ตําแหน่งงาน  ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจในสวัสดิการและ

ค่าตอบแทนของพนกังานเทศบาลเมืองคูคตท่ีแตกต่างกนั 

2.ปัจจัยสวสัดิการท่ีประกอบไปด้วย การรักษาพยาบาล  การศึกษาบุตร  

สังคมและนันทนาการ  มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในสวัสดิการและ

ค่าตอบแทนของพนกังานเทศบาลเมืองคูคต 

3.ปัจจยัอ่ืนๆท่ีประกอบไปดว้ย นโยบายของรัฐ  เศรษฐกิจ  ความตอ้งการ มี

ความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในสวสัดิการและค่าตอบแทนของพนกังานเทศบาล

เมืองคูคต 

ประโยชน์ของการวจัิย 

1.เพื่อสามารถทราบถึงระดบัความพึงพอใจในสวสัดิการและค่าตอบแทน

ของพนกังานเทศบาลเมืองคูคต 

2.เพื่อนาํผลการวิจยัไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงและบริหารสวสัดิการ

ภายในเทศบาลเมืองคูคต 

3.เพื่อใหเ้กิดความพึงพอใจในสวสัดิการและพฒันาคุณภาพชีวิตของพนกังาน

ตลอดจนเป็นส่ิงจูงใจใหเ้กิดประสิทธิภาพในการทาํงานของพนกังาน 
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ตัวแปรทีใ่ช้ในการวจัิย 

จากการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัใช้ตวัแปรตามกรอบแนวความคิด ประกอบดว้ยตวั

แปรอิสระและตวัแปรตาม  ดงัน้ี 

ตัวแปรอสิระ ประกอบดว้ย 

1.ปัจจยัส่วนบุคคล ดงัน้ี เพศ อาย ุการศึกษา สถานภาพ อายงุาน ตาํแหน่งงาน 

2.ปัจจยัสวสัดิการ ดงัน้ี การรักษาพยาบาล  การศึกษาบุตร ดา้นสังคมและ

นนัทนาการ  

3.ปัจจยัอ่ืนๆ ดงัน้ี นโยบายของรัฐ  เศรษฐกิจ  ความตอ้งการ 

ตัวแปรตาม ประกอบดว้ย  

 ความพึงพอใจในสวสัดิการและค่าตอบแทนของพนกังานเทศบาลเมืองคูคต 
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กรอบแนวความคิดการวจัิย 

                       ตวัแปรอิสระ                                                       ตวัแปรตาม  

         (Independent Variables)                                        (Dependent Variables)  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ  

2. อาย ุ 

3. การศึกษา  

4. สถานภาพ  

5. อายงุาน 

6. ตาํแหน่งงาน  

 

ปัจจัยด้านสวสัดิการ 

1. ดา้นการรักษาพยาบาล 

2. ดา้นการศึกษาบุตร 

3. ดา้นสังคมและ       

    นนัทนาการ  

  

 

 

 

ความพึงพอใจในสวสัดิการและ

ค่าตอบแทนของพนกังานเทศบาล

เมืองคูคต อ.ลาํลูกกา จ.ปทุมธานี 

ปัจจัยอืน่ๆ 

1.ดา้นนโยบายของรัฐ 

2.ดา้นเศรษฐกิจ 

3.ดา้นความตอ้งการ 
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แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วข้อง 

แนวคิดเกีย่วกบัความพงึพอใจ  

ความพึงพอใจหมายถึง พอใจ ชอบใจ  ความพึงพอใจหมายถึงความรู้ท่ีมี

ความสุขหรือความพอใจเม่ือไดรั้บความสาํเร็จ หรือไดรั้บส่ิงท่ีตอ้งการ 

(ราชบณัฑิตยสถาน,2542 : 775) 

ความพึงพอใจ (gratification) ตามความหมายของพจนานุกรมทางด้าน

พฤติกรรม ไดใ้หค้าํจาํกดัความไวว้า่หมายถึง ความรู้สึกท่ีดีมีความสุข เม่ือคนเราไดรั้บ

ผลสาํเร็จ ตามความมุ่งหมาย (goals) ความตอ้งการ (need) หรือแรงจูงใจ (motivation) 

(Wolman, 1973) 

ทฤษฎลีาํดับข้ันความต้องการของมาสโลว์ (Hierarchy of Needs Theory) 

ทฤษฎีความต้องการลาํดับขั้นของมาสโลว์ มี 5 ขั้นตอนของลาํดับความ

ตอ้งการของการจูงใจ 

(1)ดา้นความตอ้งการดา้นกายภาพ (Physiological  Needs) ส่วนมากพื้นฐาน

ความตอ้งการทางดา้นกายภาพของมนุษยเ์ป็นความตอ้งการขั้นพื้นฐานท่ีจาํเป็นต่อการ

ดาํรงชีพของมนุษย ์ ไดแ้ก่  ปัจจยั4  คือ  อาหาร อากาศ นํ้ า  ท่ีอยู่อาศยั  เคร่ืองนุ่งห่ม  

ยารักษาโรค  และความตอ้งการทางเพศ  ในองค์การส่ิงท่ีเป็นการสะทอ้นถึงความ

ตอ้งการ ไดแ้ก่  เงินเดือน  ค่าจา้ง อนัเป็นส่ิงตอบแทนท่ีออกมาเป็นลกัษณะเป็นตวัเงิน  

และผลประโยชน์เก้ือกูล สวสัดิการ อนัเป็นส่ิงตอบแทนท่ีออกมาในลกัษณะไม่ได้

เป็นตวัเงิน  เพื่อใหเ้กิดความมัน่ใจในการดาํรงชีพของมนุษย ์

(2)ด้านความตอ้งการความมัน่คงหรือความปลอดภยั (Security or Safety 

Needs)ขั้นตอนต่อมา  เป็นความตอ้งการดา้นความมัน่คงหรือความปลอดภยัในชีวิต

มนุษย ์ ได้แก่  ความมัน่คงในหน้าท่ีการงาน ความปลอดภยัในชีวิต ร่างกาย และ

ทรัพยสิ์น  ปราศจากการคุกคามและการเส่ียงภยั  ท่ีทาํใหเ้กิดความเจบ็ปวดอนัตรายทั้ง

ทางร่างกายและจิตใจ  ในองคก์ารส่ิงท่ีเป็นการสะทอ้นถึงความตอ้งการ ไดแ้ก่ ความ

มัน่คงในการปฏิบติังานไม่หวาดหวัน่ต่อการท่ีจะถูกปลดออกจากงานโดยไม่มีเหตุผล

และไม่เป็นธรรม เป็นตน้ 
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(3)ด้านความต้องการความผูกพันหรือการมีมิตรสัมพันธ์(Affiliationor 

BelongingNeeds) มนุษยโ์ดยทัว่ๆไปปรารถนาท่ีจะไดรั้บการยอมรับจากเพื่อนฝงูของ

เขา  มีความสัมพนัธ์ฉันเพื่อน  และเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มและเป็นท่ีรักของคน  ใน

องคก์ารความตอ้งการเหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อความปรารถนาท่ีจะมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบั

เพื่อนร่วมงาน  การไดรั้บการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน  ผูบ้งัคบับญัชา อนัแสดงให้

เห็นว่าผูบ้ริหารได้ให้ความสําคญัของตวัเขา  การมีส่วนร่วมในการทาํงานเป็นกลุ่ม

หรือทีมงาน  ตลอดจนการมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัผูบ้งัคบับญัชา 

  (4)ดา้นความตอ้งการความยกยอ่ง(Esteem)  เป็นความตอ้งการไดรั้บความนบั

ถือ  ยกยอ่งในความมีช่ือเสียงและเกียรติยศ  เพื่อทาํให้มีความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง  

ในองค์การความตอ้งการได้รับความยกย่องน้ีเป็นส่ิงสะทอ้นให้เห็นถึงการยอมรับ

ความสามารถและให้โอกาสมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  ผูบ้ริหารงานอาจมีการ

พิจารณาเล่ือนขั้นเล่ือนตาํแหน่งและมอบหมายงานหรือเพิ่มความรับผิดชอบให้สูงข้ึน  

หรือมีการมอบหมายให้เป็นตวัแทนขององค์การในการเข้าไปร่วมประชุมซ่ึงเป็น

เคร่ืองช้ีใหเ้ห็นถึงการยอมรับ 

  (5)ด้านความต้องการประสบความสําเร็จในชีวิต (Self- Actualization  

Needs) เป็นลาํดบัความตอ้งการท่ีสูงท่ีสุด  ความตอ้งการประสบความสําเร็จในชีวิต

เป็นส่ิงแสดงให้เห็นถึงความต้องการบรรลุผลสําเร็จในส่ิงท่ีตนเองต้องการพฒันา

ศักยภาพอย่างเต็มท่ีให้การเพิ่มความสามารถให้แก่คน ความต้องการประสบ

ความสําเร็จในชีวิตสามารถพบไดใ้นองค์การท่ีเปิดโอกาสให้มีความเจริญกา้วหน้า  

ให้มีการให้อาํนาจและมีความคิดสร้างสรรคแ์ละมีการฝึกอบรมสําหรับงานในหนา้ท่ี

ท่ีไดรั้บมอบหมายท่ีมีความทา้ทายและมีความเจริญกา้วหนา้ในอาชีพการงาน  อนัเป็น

ความคาดหวงัสูงสุดในชีวติหนา้ท่ีการงาน (วเิชียร วทิยอุดม,2554:182-183) 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 สําหรับการศึกษาคร้ังน้ีได้เป็นแบบของการวิจยัเชิงปริมาณ(Quantitative 

Research)ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นประชากรนับได้ คือพนกังานเทศบาล

เมืองคูคต อ.ลาํลูกกา  จ.ปทุมธานีทั้งเพศชายและหญิง  จาํนวนทั้งส้ิน 307คน โดย

ผูว้ิจยัไดก้าํหนดขนาดตวัอย่างโดยใช้ตารางสําเร็จรูป Taro Yamane โดยให้มีความ
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คลาดเคล่ือนจากการสุ่มร้อยละ 5  ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ95 ไดจ้าํนวนตวัอยา่ง 

222 คน ใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenience Sampling)เคร่ืองมือท่ีใชใ้น

การเก็บขอ้มูล คือ แบบสอบถามท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนเพื่อศึกษาความพึงพอใจในสวสัดิการ

และค่าตอบแทนของพนักงานเทศบาลเมืองคูคต อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี ซ่ึงใน

แบบสอบถามประกอบไปดว้ย  4ส่วนดงัน้ี        

ส่วนท่ี 1ข้อมูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นคาํถามแบบเลือกตอบ

(Multiple Choice) จาํนวน 6 ขอ้  

   ส่วนท่ี 2,3,4 แบบวดัระดบัความคิดเห็นดา้นสวสัดิการ ดา้นปัจจยัอ่ืนๆ และ

ความพึงพอใจในสวสัดิการและค่าตอบแทน เป็นคาํถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 

(Rating Scale) ตามแบบของ Likert  เพื่อสํารวจความพึงพอใจของพนกังานท่ีมีต่อ

สวสัดิการ โดยแบ่งเป็นระดบัความพึงพอใจ 0-10  ประกอบดว้ยสวสัดิการ 3 ดา้น คือ  

ด้านการรักษาพยาบาล  ด้านการศึกษาบุตร  ด้านสังคมและนันทนาการโดย

แบบสอบถามในตอนน้ีมีจาํนวน  35 ขอ้ 

ผลการวจัิย 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้เป็น

กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีจาํนวน 222 คน จาํแนกตามตวัแปรดงัน้ี 

• เพศ พนกังานท่ีตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จาํนวน 112 คน คิด

เป็นร้อยละ 50.5 และเป็นเพศหญิง 110 คน คิดเป็นร้อยละ 49.5 

• อายุ พนกังานท่ีตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 25-30 ปี จาํนวน 

48 คน คิดเป็นร้อยละ 21.6 รองลงมามีอายุระหวา่ง 31-35 ปี จาํนวน 46 คน คิดเป็น

ร้อยละ 20.7 อายรุะหวา่ง 36-40 ปี จาํนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 17.6  อายุระหวา่ง41-

45ปี จาํนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 16.2 อายุระหวา่ง 51-60ปี จาํนวน 29 คน คิดเป็น

ร้อยละ 13.1และอายรุะหวา่ง46-50ปี จาํนวน 24คน คิดเป็นร้อยละ 10.8 ตามลาํดบั 

• ระดับการศึกษา พนักงานท่ีตอบแบบสอบถาม จาํนวนมากท่ีสุดมีระดับ

การศึกษา ปริญญาตรี จาํนวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 50.9 รองลงมามีระดบัการศึกษา

ตํ่ากว่าปริญญาตรี จาํนวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 34.2 ระดบัการศึกษาปริญญาโท 
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จาํนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 13.5 และ มีระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาโท จาํนวน 3 

คน คิดเป็นร้อยละ 1.4 ตามลาํดบั 

• สถานภาพ พนกังานท่ีตอบแบบสอบถาม จาํนวนมากท่ีสุดมีสถานภาพโสด 

จาํนวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 47.7 รองลงมามีสถานภาพสมรส จาํนวน 100 คน คิด

เป็นร้อยละ 45.0 และสถานภาพหย่าร้าง/หมา้ย จาํนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 7.2 

ตามลาํดบั 

• อายุงาน พนกังานท่ีตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการทาํงาน

มากกว่า10 ปีข้ึนไป จาํนวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 34.7 รองลงมาระยะเวลาในการ

ทาํงาน 6-10ปี จาํนวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 29.3 มีระยะเวลาในการทาํงาน4-5ปี 

จาํนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 23.0 และมีระยะเวลาในการทาํงาน1-3ปีจาํนวน 29 คน 

คิดเป็นร้อยละ 13.1 ตามลาํดบั 

• ตําแหน่งงาน พนักงานท่ีตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ทาํงานในตาํแหน่ง

พนักงานเทศบาลจาํนวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 44.6 รองลงมาทาํงานในตาํแหน่ง

พนกังานจา้งจาํนวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 36.5 มีรายไดต่้อเดือน 30,001 – 50,000 

บาท  และทาํงานในตาํแหน่งลูกจา้งประจาํ จาํนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 36.5 

ตามลาํดบั        
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ผลการวเิคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณของปัจจยัสวสัดิการ และปัจจยั   

อ่ืน ๆ ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในสวสัดิการของพนกังานเทศบาลเมืองคูคต 

 Unstandardized 

Coefficients 

 Standardize

d 

Coefficient

s 

  Collinearity 

Statistics 

Model 

B Std. Error 

Beta 

t Sig. 

Toleranc

e VIF 

(Constant) .683 1.259  .543 .588   

การรักษาพยาบาล .240 .081 .220 2.966 .003* .282 3.546 

การศึกษาบุตร -.012 .079 -.011 -.153 .878 .303 3.296 

สงัคมและนนัทนาการ .123 .064 .107 1.912 .057 .494 2.026 

นโยบายของรัฐ 

เศรษฐกิจ 

ความตอ้งการ 

.212 

.187 

.226 

.059 

.063 

.061 

.229 

.194 

.230 

3.604 

2.945 

3.721 

.000* 

.004* 

.000* 

.385 

.358 

.408 

2.598 

2.790 

2.450 

R =  .669  R2 = .659  S.E.E. = 5.75802  F = 71.627  Sig. = .000      

 

จากตารางพบว่า ปัจจยัสวสัดิการ ดา้นการรักษาพยาบาลและปัจจยัอ่ืนๆดา้น

นโยบายของรัฐ ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นความตอ้งการ ปัจจยั4ดา้นน้ีมีความสัมพนัธ์กบั

ความพึงพอใจในสวสัดิการของพนกังานเทศบาลเมืองคูคต  เท่ากบั 66.9% 

ปัจจยัสวสัดิการดา้นการรักษาพยาบาล และปัจจยัอ่ืนๆดา้นนโยบายของรัฐ   

ด้านเศรษฐกิจ ด้านความต้องการปัจจัย4ด้านน้ีมีอิทธิพลกับความพึงพอใจใน

สวสัดิการของพนกังานเทศบาลเมืองคูคต  เท่ากบั 65.9% ท่ีเหลืออีก 34.1% ข้ึนอยูก่บั

ปัจจยัอ่ืน ผูท้าํการศึกษาวจิยัจึงขอฝากใหผู้ท่ี้สนใจศึกษาในการทาํวจิยัคร้ังต่อไป 

สรุปผลการศึกษาวจัิย 

จากการศึกษาวจิยัความพึงพอใจในสวสัดิการและค่าตอบแทนของพนกังาน

เทศบาลเมืองคูคต อ.ลาํลูกกา จ.ปทุมธานี พบวา่ 

  1.ขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง พนกังานท่ีตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่

เป็นเพศชายส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 25-30ปีจบการศึกษาระดบัปริญญาตรี สถานภาพ
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โสด มีอายุงานมีระยะเวลาในการทาํงานมากกว่า 10ปีข้ึนไป  ตาํแหน่งงานเป็น

พนกังานเทศบาล  

   2.ขอ้มูลความคิดเห็นของพนกังานเก่ียวกบัปัจจยัสวสัดิการ  พนกังานท่ีตอบ

แบบสอบถามมีความคิดเห็นในเ ร่ืองความพึงพอใจเ ก่ียวกับปัจจัยด้านการ

รักษาพยาบาลมากท่ีสุดคือ มีค่าเฉล่ีย 6.3380 รองลงมาคือ ดา้นสังคมและนนัทนาการ 

ดา้นการศึกษาบุตร ตามลาํดบั 

ดา้นการรักษาพยาบาล กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความพึงพอใจในปัจจยัสวสัดิการ

ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ สามารถเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลไดต้รงกบัความเป็นจริง  

และขอ้ท่ีมี ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ ความหลากหลายของสถานพยาบาลท่ีรองรับ 

ดา้นการศึกษาบุตร กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความพึงพอใจในปัจจยัสวสัดิการขอ้

ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ ความหลากหลายของสถานศึกษาท่ีรองรับ   และขอ้ท่ีมี ค่าเฉล่ีย

นอ้ยท่ีสุดคือสามารถเบิกค่าชุดนกัเรียน อุปกรณ์การเรียนได ้

ด้านสังคมและนันทนาการ กลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจในปัจจัย

สวสัดิการขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ การเดินทางท่องเท่ียวประจาํปีของเทศบาล  และ

ขอ้ท่ีมี ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ การจดัใหมี้การศึกษาดูงานในต่างประเทศ 

              3.ขอ้มูลความคิดเห็นของพนกังานเก่ียวกบัปัจจยัอ่ืน ๆ และความพึงพอใจใน     

สวสัดิการและค่าตอบแทน พนกังานท่ีตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในเร่ืองความ

พึงพอใจเก่ียวกบัปัจจยัอ่ืน ๆ ดา้นความตอ้งการ มีค่าเฉล่ีย 6.3480  รองลงมาคือ ดา้น

เศรษฐกิจ  ดา้นนโยบายของรัฐตามลาํดบั 

ดา้นนโยบายของรัฐ กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความพึงพอใจในปัจจยัอ่ืนๆขอ้ท่ีมี

ค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ นโยบายค่าแรงขั้นตํ่าวนัละ300บาท  และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด

คือ นโยบายบา้นหลงัแรกภายในวงเงิน2ลา้นบาท   

ด้านเศรษฐกิจ กลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจในปัจจัยอ่ืนๆ ข้อท่ีมี

ค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ ผลกระทบกบัเหตุการณ์นํ้ าท่วม  และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ 

ผลกระทบจากการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน(AEC)  

ดา้นความตอ้งการ กลุ่มตวัอย่างมีระดบัความพึงพอใจในปัจจยัอ่ืนๆขอ้ท่ีมี

ค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ ความมัน่คงในหนา้ท่ีการงานและความตอ้งการความสาํเร็จสูงสุด 
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ในชีวติ และขอ้ท่ีมี ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ ความปลอดภยัในชีวติและครอบครัว  

ความพึงพอใจในสวสัดิการและค่าตอบแทน มีค่าเฉล่ีย 5.7740 กลุ่มตวัอยา่งมี

ระดบัความพึงพอใจในขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ ท่านมีความพึงพอใจในสวสัดิการซ่ึง

ส่งผลต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีดีข้ึน และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ ท่านมีความพึงพอใจ

ในตาํแหน่งหนา้ท่ีเหมาะสมกบัสวสัดิการ   

  4.ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความพึง

พอใจในสวสัดิการและค่าตอบแทนของพนกังานเทศบาลเมืองคูคต  จาํแนกตามเพศ 

อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ  อายุงาน ตาํแหน่งงาน  พนกังานเพศหญิงมีค่าเฉล่ีย

ของระดบัความพึงพอใจในสวสัดิการและค่าตอบแทนอยูใ่นระดบัสูงกวา่เพศชาย แต่

เพศท่ีแตกต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในสวสัดิการและค่าตอบแทนของ

พนกังานเทศบาลเมืองคูคต 

พนกังานท่ีมีอายรุะหวา่ง 46 - 50 ปี มีค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของ

ระดับความพึงพอใจในสวสัดิการและค่าตอบแทนสูงกว่าทุกกลุ่ม ดังนั้ นอายุท่ี

แตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในสวสัดิการและค่าตอบแทนของพนักงาน

เทศบาลเมืองคูคตท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

พนกังานท่ีมีการศึกษาสูงกวา่ปริญญาโท  มีค่าเฉล่ียของระดบัความพึงพอใจ

ในการทาํงาน อยูใ่นระดบัสูงกวา่ทุกกลุ่ม ดงันั้นสรุปไดว้า่ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่าง

กนัมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในสวสัดิการและค่าตอบแทนของพนักงานเทศบาล

เมืองคูคตท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 พนกังานท่ีมีสถานภาพหยา่/หมา้ย มีค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของ

ระดบัความพึงพอใจในสวสัดิการและค่าตอบแทนสูงกว่าทุกกลุ่ม  แต่สถานภาพท่ี

แตกต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในสวสัดิการและค่าตอบแทนของพนกังาน

เทศบาลเมืองคูคต 

พนกังานท่ีมีอายุงานมากกวา่ 10 ปีข้ึนไป มีค่าเฉล่ียของระดบัความพึงพอใจ

ในสวสัดิการและค่าตอบแทนสูงกวา่ทุกกลุ่ม  อายงุานท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อความ

พึงพอใจในสวสัดิการและค่าตอบแทนของพนกังานเทศบาลเมืองคูคตท่ีแตกต่างกนั

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .05  
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พนกังานท่ีมีตาํแหน่งงานเป็นลูกจา้งประจาํมีค่าเฉล่ียของระดบัความพึงพอใจ

ในสวสัดิการและค่าตอบแทนอยู่ในระดบัสูงกวา่ทุกกลุ่ม  แต่ตาํแหน่งงานท่ีแตกต่าง

กนัไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในสวสัดิการและค่าตอบแทนของพนกังานเทศบาล

เมืองคูคต 

             5.ผลวเิคราะห์ขอ้มูลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานขอ้ท่ี  1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ยเพศ อายุ ระดบัการศึกษา 

สถานภาพอายุงาน ตาํแหน่งงานท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อความพึงพอใจในสวสัดิการ

และค่าตอบแทนของพนักงานเทศบาลเมืองคูคต ท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั.05 

สมมติฐานขอ้ท่ี 2 ปัจจยัสวสัดิการท่ีประกอบดว้ย ดา้นการรักษาพยาบาล 

ดา้นการศึกษาบุตรดา้นสังคมและนนัทนาการท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจใน

สวสัดิการและค่าตอบแทนของพนกังานเทศบาลเมืองคูคตอยา่งมีนยัสาํคญัทาง 

สถิติ.05 

สมมติฐานขอ้ท่ี 3 ปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีประกอบด้วย ด้านนโยบายของรัฐ ด้าน

เศรษฐกิจ ดา้นความตอ้งการ ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในสวสัดิการและ 

ค่าตอบแทนของพนกังาน เทศบาลเมืองคูคตอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ.05 

ข้อเสนอแนะการนําผลการศึกษาไปใช◌้ 

จากผลการศึกษาวิจัยความพึงพอใจในสวสัดิการและค่าตอบแทนของ

พนกังานเทศบาลเมืองคูคต อ.ลาํลูกกา จ.ปทุมธานี  ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

  1.ปัจจยัสวสัดิการ ทั้ง 3ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการรักษาพยาบาล ดา้นการศึกษาบุตร 

ดา้นสังคมและนนัทนาการ ผลการวิจยัพบวา่  ดา้นการรักษาพยาบาลมีความสัมพนัธ์

ต่อความพึงพอใจของพนกังานสูงท่ีสุด  แต่อีก2ดา้นนั้นยงัไม่มีความสัมพนัธ์ต่อความ

พึงพอใจของพนกังานในดา้นสวสัดิการและค่าตอบแทน  ดงันั้นจึงควรใส่ใจดูแลใน

ดา้นการศึกษาบุตรและดา้นสังคมและนนัทนาการ ใหมี้ความเหมาะสม  ยุติธรรม และ

ตรงกบัความตอ้งการของพนกังานใหม้ากท่ีสุด  เพื่อส่งผลต่อประสิทธิภาพการทาํงาน

ท่ีสูงสุด     
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  2. ปัจจยัอ่ืนๆ ทั้ง3ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นนโยบายของรัฐ ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นความ

ตอ้งการ มีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจของพนกังานในทั้ง3ดา้น ปัจจยั 3ดา้นน้ีเป็น

ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจในสวสัดิการและค่าตอบแทน แต่ยงัมีปัจจยั

อ่ืนๆอีกหลายตวัแปรท่ีควรนาํมาศึกษาในคร้ังต่อไป 
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การตัดสินใจเลอืกซ้ือรถยนต์รุ่นประหยดั(Eco-Car)ของข้าราชการครู 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

Decision Making Eco-Car of the Teacher Officials in Bangkok 

ภทัรภา พฒัคุม้ 1  ดร. ไกรชิต  สุตะเมือง 2 

------------------------------------------------------------------ 

บทคัดย่อ 

การศึกษาการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตรุ่์นประหยดั(Eco-Car)ของขา้ราชการ

ครูในกรุงเทพมหานครน้ี มีวตัถุประสงค ์(1) เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วน

บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนต์รุ่นประหยัด(Eco-Car)ของ

ขา้ราชการครูในกรุงเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนต์รุ่นประหยดั(Eco-Car)ของ

ขา้ราชการครูในกรุงเทพมหานคร (3) เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัอ่ืนๆ

กับการตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนต์ รุ่นประหยัด(Eco-Car)ของข้าราชการครูใน

กรุงเทพมหานคร ในการศึกษาคร้ังน้ีกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือขา้ราชการครูใน

เขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน  400คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ

แบบสอบถาม การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้สถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอา้งอิง ผลการ

วิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี (1) ปัจจยัด้านรายได้มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์รุ่น

ประหยดั(Eco-Car)ของขา้ราชการครูในกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัสําคญั.05(2) ปัจจยั

ดา้นราคามีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์รุ่นประหยดั(Eco-Car)ของขา้ราชการ

ครูในกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัสําคญั.05 (3) ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาดมีผลต่อ

ก า ร ตัด สิ น ใ จ เ ลื อ ก ซ้ื อ ร ถ ย น ต์ รุ่ น ป ร ะ หยัด (Eco-Car)ข อ ง ข้า รา ช ก า ร ค รู ใ น

กรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัสาํคญั.05 (4) ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์มีผลต่อการตดัสินใจ 

เลือกซ้ือรถยนตรุ่์นประหยดั(Eco-Car)ของขา้ราชการครูในกรุงเทพมหานครอยา่งมี 

----------------------------------------------------------------------- 
1  นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2  ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
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นยัสําคญั.05 (5) ปัจจยัดา้นความไวว้างใจมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์รุ่น

ประหยดั(Eco-Car)ของขา้ราชการครูในกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัสาํคญั.05 

คาํสาํคญั: รถยนตรุ่์นประหยดั ขา้ราชการครู 

Abstract 

This research studied about Decision Making Eco-Car of the teacher 

officials in Bangkok. The research’s purposes were,(1) for studying the different 

between the personal factors and the Decision Making Eco-Car of the teacher 

officials in Bangkok,(3) for studying the relationships between the other factors and 

the Decision Making Eco-Car of the teacher officials in Bangkok. The research used 

the samples were four-hundred of teacher in Bangkok. The question information 

was a tool to be used in this research. Descriptive Statistics and Inferential Statistics 

were used in analyzing. The results were,(1) the Income Factor influenced the 

Decision Making Eco-Car at significant in .05 level,(2) the Price Factor influenced 

the Decision Making Eco-Car at significant in .05 level,(3) the Promotion Factor  

influenced the Decision Making Eco-Car at significant in .05 level,(4) the Brand 

Image Factor  influenced the Decision Making Eco-Car at significant in .05 level, 

(5) the Truth Factor  influenced the Decision Making Eco-Car at significant in .05 

level.  

Key words: Eco-Car  ,The Teacher Officials 

1.บทนํา 

จากปัญหาราคานํ้ามนัท่ีเพิ่มข้ึนไดส้ร้างผลกระทบในกลุ่มคมนาคมขนส่งเป็น

ภาคส่วนท่ีมีการใชพ้ลงังานประเภท “นํ้ามนั” สูงเป็นอนัดบัตน้ๆในประเทศไทยร้อย

ละ 36 รองจากภาคอุตสาหกรรม นอกจากน้ียงัส่งผลกระทบเชิงจิตวิทยาระยะสั้นต่อ

ผูบ้ริโภค โดยท่ีผูบ้ริโภคมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการใชน้ํ้ ามนัสําหรับการขบัข่ี

อย่างคุม้ค่า เช่นเดินทางโดยรถสาธารณะ และผูบ้ริโภคหันมาใช้นํ้ ามนัประเภท

พลงังานทางเลือกมากข้ึน เช่น แก๊สโซฮอล์ หรือไบโอดีเซล เป็นตน้  สําหรับความ
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ตอ้งการในตลาดโลกนั้น ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะเลือกใช้รถยนต์นั่ง เพื่อการบริโภค

มากกวา่รถสาธารณะ และในระยะยาวนั้นมีผลต่อการพิจารณาเลือกซ้ือรถยนตม์ากข้ึน

ระหวา่งรถยนตป์ระหยดัพลงังาน หรือรถยนตท่ี์สามารถใชพ้ลงังานทางเลือก  ดงันั้น

ผูป้ระกอบการผลิตรถยนต์ค่ายต่างๆได้ให้ความสําคญัในการคิดค้นรถพลังงาน

ทางเลือกใหม่ๆอาทิ รถยนต ์Hydrogen, Hybrid หรือ Fuel Cell เป็นตน้ ควบคู่ไปกบั

การพฒันารถยนตท่ี์มีประสิทธิภาพในการใชพ้ลงังานให้มากข้ึนเพื่อให้สอดคลอ้งกบั

สถานการณ์พลงังานของโลกและการรักษาส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน ในส่วนของประเทศ

ไทย อุตสาหกรรมยานยนต์เป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความสําคญัต่อระบบเศรษฐกิจและ

สังคมของประเทศโดยเป็นอุตสาหกรรมหลกัท่ีสามารถทาํรายไดจ้ากการส่งออกปีละ

หลายแสนลา้นบาท รวมทั้งยงัเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายท่ีมีศกัยภาพในการพฒันาให้

สามารถแข่งขนักบัประเทศชั้นนาํอ่ืนๆของโลก โดยรัฐบาลไดต้ั้งเป้าหมายว่า ในปี 

พ.ศ. 2559 จะตอ้งขยบัอนัดบัจากการเป็นฐานการผลิตยานยนต์ขนาดใหญ่อนัดบั 14

ในปัจจุบนัให้ติดอันดับ 1ใน10ของโลก(กระทรวงอุตสาหกรรม,2554) เม่ือความ

ตอ้งการในตลาดโลกส่วนใหญ่อยูท่ี่รถยนตน์ัง่ ดงันั้นผลิตภณัฑ์ใหม่ท่ีแสดงให้เห็นถึง

ศกัยภาพการผลิตของประเทศไทยและสามารถสร้างการยอมรับไดใ้นระดบัสากลนั้น 

คือจุดเร่ิมตน้ของนโยบายรถยนตน์ัง่ประหยดัพลงังานมาตรฐานสากล หรือ Eco-Car  

โดยรถย นต์ ท่ีจะ ถู ก เ รีย กว่า เ ป็ นEco-Carไ ด้นั้ นจะต้อง มี5คุ ณส มบัติหลัก คื อ 

            1.มีอตัราการใชน้ํ้ามนัไม่เกิน5ลิตร/100กิโลเมตร         

            2.เป็นรถท่ีไดม้าตรฐานEmissionตามEuro4 

            3.เป็นรถท่ีปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดไ์ม่เกิน120กรัม/กิโลเมตร 

            4.เป็นรถท่ีมีมาตรฐานความปลอดภยั UNECE Reg.94. Rev.0, และ UNECE 

Reg.95.Rev.0 

            5.เป็นรถยนตท่ี์มีขนาดเคร่ืองยนตไ์ม่เกิน 1,300 cc สาํหรับเคร่ืองยนตเ์บนซิน 

และ 1,400 cc สาํหรับเคร่ืองยนตดี์เซล  

ปัจจุบนัมีผูป้ระกอบการท่ีไดรั้บการอนุมติัการส่งเสริมการลงทุนให้ดาํเนิน

โครงการ Eco-Car จาํนวน 6 ราย มีกาํลงัการผลิตรวม 685,000 คนั โดยส่วนใหญ่เป็น

การผลิตเพื่อการส่งออกไปจาํหน่ายยงัประเทศต่างๆ ทัว่โลก  ได้แก่ HONDA  
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TOYOTA  SUZUKI  TATA  NISSAN MITZUBISHI (ประชาคมวิจยั ฉบบัพิเศษท่ี 

12,2551) 

Eco-Carน้ีจะเป็นรถยนตรุ่์นใหม่ซ่ึงผลิตในประเทศไทยเป็นรถยนตน์ัง่ขนาด

เล็กท่ีคล่องตวัท่ีมีความเหมาะสมสาํหรับลกัษณะการใชชี้วติในเมือง โดยเป็นรถยนตท่ี์

ประหยดัพลงังาน เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และมีความปลอดภยัสูง ลกัษณะรถท่ีมี

ความเหมาะสมกบัการใช้ในทอ้งถนนเมืองนั้นเหมาะกบัขา้ราชการครูในเขตพื้นท่ี

กรุงเทพมหานครท่ีมีการจราจรท่ีติดขดัในกรุงเทพฯ ควรเลือกซ้ือรถขนาดเล็กท่ีมี

ขนาดเคร่ืองประมาณ 1200-1600 ซีซี มีความคล่องตวัสูง และประหยดัพลงังาน และ

นอกจากน้ีทางคณะรัฐมนตรีไดอ้นุมติัการปรับโครงสร้างเงินเดือนขา้ราชการครูและ

บุคลากรทางดา้นการศึกษา ให้สอดคลอ้งกบัขา้ราชการพลเรือน อีกทั้งให้สอดคลอ้ง

กบัโครงสร้างระบบเงินเดือนของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามวิทย

ฐานะและเงินประจาํตาํแหน่งของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบบัท่ี 2 

พ.ศ.2554 ซ่ึงถือเป็นร่างท่ีทาํให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ

เงินเดือนท่ีสูงกว่าเดิม ซ่ึงทาํให้มีฐานเงินเดือนท่ีเพิ่มข้ึนและมีสวสัดิการท่ีดีข้ึน และ

ประกอบกบันโยบายรถคนัแรก ทาํให้Eco-Carเป็นทางเลือกสําหรับขา้ราชการครูใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1.เพื่อศึกษาความแตกต่างปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของ

ขา้ราชการครูในกรุงเทพมหานครในการเลือกซ้ือรถยนตE์co-Car 

2.เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตข์องขา้ราชการครูในกรุงเทพมหานคร 

3.เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทางอ่ืนๆกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือ

รถยนตรุ่์นประหยดัของขา้ราชการครูในกรุงเทพมหานคร 

สมมุติฐานในการวจัิย 

1.ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีประกอบไปด้วย เช่น เพศ อายุ รายได้เฉล่ีย ระดับ

การศึกษา สถานภาพท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือของครูใน 
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กรุงเทพมหานครในการเลือกซ้ือรถยนต ์Eco-Car ท่ีแตกต่างกนั 

2.ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบดว้ยปัจจยัด้านผลิตภณัฑ ์

ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นช่องทางการจาํหน่าย ปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาด มี

ค ว า ม สั ม พัน ธ์ กับ ก า รตัด สิ น ใ จ เ ลื อ ก ซ้ื อ ส่ ว นบุ ค ค ล ข อ ง ข้า ร า ช ก า ร ค รู ใ น

กรุงเทพมหานครในการเลือกซ้ือรถยนตE์co-Car 

3.ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีประกอบไปดว้ย ภาพลกัษณ์ของสินคา้ ความไวว้างใจ ความ

ภกัดีต่อสินคา้ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือส่วนบุคคลของขา้ราชการครู

ในกรุงเทพมหานครในการเลือกซ้ือรถยนต ์Eco-Car 

ประโยชน์ของการวจัิย 

1. เพื่อนําผลการวิจัยไปเป็นข้อมูลสําหรับข้าราชการครูในเขตพื้ น ท่ี

กรุงเทพมหานครในการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตรุ่์นประหยดั 

2.เพื่อนาํผลการวิจยัไปเป็นขอ้มูลสําหรับการพฒันาของผูผ้ลิตรถยนตใ์นการ

ผลิตรถยนตใ์หต้รงใจกบัผูบ้ริโภค 

3.เพื่อการพฒันาและวางแผนทางการตลาดในอนาคตให้เหมาะและตรงใจกบั

กลุ่มผูบ้ริโภค 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

เพศ คือ เพศชายและหญิงของขา้ราชการครูในกรุงเทพมหานคร 

อายุ คือ อายขุองขา้ราชการครูในกรุงเทพมหานคร 

สถานภาพ คือ สถานภาพ โสด สมรส หยา่ ของขา้ราชการครูในกรุงเทพมหานคร 

ระดับการศึกษา คือ ระดบัการศึกษาตํ่ากวา่ปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญา

เอก ของขา้ราชการครูในกรุงเทพมหานคร 

รายได้เฉลีย่ คือ เงินเดือนท่ีไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของขา้ราชการครูในกรุงเทพมหานคร 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด คือ ปัจจยัท่ีสาํคญัท่ีช่วยใหก้ารดาํเนินธุรกิจดา้น

การตลาดบรรลุตามวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายขององคก์รใชปั้จจยัต่าง ๆ 

ประกอบดว้ย 4 P 
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กรอบแนวความคิดการวจัิย  

          ตวัแปรอิสระ                                                                 ตวัแปรตาม  

   (Independent Variables)                                              ( Dependent Variables)  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์  

1. เพศ  

2. อาย ุ 

3. สถานภาพ  

4. ระดบัการศึกษา  

5. รายไดเ้ฉล่ีย  

 

ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาด 

 

1. ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์  

2. ปัจจยัดา้นราคา  

3. ปัจจยัดา้นช่องทางการจาํหน่าย  

4. ปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาด  

 
 
 

การตดัสินใจเลือกซ้ือ Eco-Car 

ของขา้ราชการครูในเขต

กรุงเทพมหานคร 

ปัจจัยอืน่ๆ 

 

ภาพลกัษณ์สินคา้ 

ความภกัดีต่อสินคา้ 

ความไวว้างใจ 
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2.แนวคิด 

ทฤษฎกีารตัดสินใจของผู้บริโภค (Decision Making Theory) 

ทฤษฎีการตดัสินใจของผูบ้ริโภค (Decision Making Theory) ไดก้ล่าวถึงตวั

แบบการตดัสินใจของผูบ้ริโภค (model of consumer decision making) เป็นการรวม

ความคิดเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคซ่ึงมีส่วน

สาํคญั3ส่วนคือ(Schiffman&Kanuk,1994pp.560-561) 

1. การนําเข้าข้อมูล (input) เป็นอิทธิพลจากภายนอกท่ีมีผลต่อค่านิยม ทศันคติ และ

พฤติกรรมของผูบ้ริโภค ซ่ึงมาจากกิจกรรมส่วนผสมทางการตลาดท่ีพยายามส่ือสาร

ไปยงัผูบ้ริโภคท่ีมีศกัยภาพซ่ึงแยกเป็น 

             1.1 Marketing inputs คือ กิจกรรมทางการตลาดท่ีพยายามเขา้ถึงกาํหนดและ

จูงใจผูบ้ริโภคใหซ้ื้อหรือใชผ้ลิตภณัฑ ์โดยใชก้ลยทุธ์ต่างๆเช่น ใชหี้บห่อ ขนาดการ

รับประกนัและนโยบายดา้นราคาเป็นตน้ 

             1.2 Socioculture inputs เป็น Inputs ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการคา้ เช่น ความคิดเห็น

ของเพื่อน บรรณาธิการหนงัสือพิมพ ์วฒันธรรม ชั้นทางสังคม ซ่ึงเป็นอิทธิพลภายใน

ของบุคคลท่ีมีผลต่อการประเมินผลและการยอมรับหรือปฏิเสธผลิตภณัฑ ์

2. กระบวนการ (process) เพื่อใหเ้ขา้ใจถึงกระบวนการน้ี เราจะพิจารณาถึงอิทธิพล

ของปัจจยัทางจิตวทิยาซ่ึงจะเป็นอิทธิพลภายใน (แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้หรือ

ทศันคติ) ท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภครวมถึงปัจจยัอีก2ประการคือ 

             2.1 การรับรู้ถึงความเส่ียง (perceived risk) คือ ความไม่แน่นอนท่ีผูบ้ริโภค

เผชิญเขาไม่สามารถคาดเดาผลลพัธ์ท่ีเกิดจากการตดัสินใจซ้ือ ดงันั้นผูบ้ริโภคมกัซ้ือ

สินคา้หรือบริการในท่ีเดิมๆเพื่อหลีกเล่ียงความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนถา้ผูบ้ริโภคไม่มี

ขอ้มูลผลิตภณัฑ์ เขาจะเช่ือถือในช่ือเสียงของร้านคา้นั้น ๆ ถา้เกิดความสงสัยผูบ้ริโภค

จะซ้ือของแพงไวก่้อนเพื่อลดความเส่ียงเพราะเขาคิดวา่ของแพงตอ้งเป็นของดี 

             2.2 กลุ่มท่ียอมรับได ้(evoked set) หมายถึง ตราสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคเลือกซ้ือซ่ึง

ประกอบดว้ยสินคา้จาํนวนนอ้ยท่ีผูบ้ริโภคคุน้เคย จาํได ้และยอมรับการตดัสินใจของ

ผูบ้ริโภคประกอบดว้ย3ส่วนคือ 
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          2.2.1 ขั้นความรู้ความตอ้งการ (need recognition) ขั้นรับรู้ความตอ้งการจะ

เกิดข้ึนเม่ือผูบ้ริโภคเผชิญกบัปัญหา เช่น การซ้ือของจากเคร่ืองขายอตัโนมติักบัปัญหา

ซบัซอ้น คือ ปัญหาท่ีมีการพฒันาใหซ้บัซอ้นข้ึน เช่น เม่ือใชร้ถไปนาน ๆ ก็มีความคิด

ท่ีจะเปล่ียนรถใหม่เพื่อหลีกเล่ียงค่าซ่อมรถเก่าเป็นตน้ 

             2.2.2 การคน้หาขอ้มูลก่อนการตดัสินใจซ้ือ (pre-purchase search) ขั้นตอนน้ี

จะเร่ิมตน้เม่ือผูบ้ริโภครู้วา่จะไดรั้บความพอใจจากการซ้ือหรือบริโภคผลิตภณัฑ ์

ผูบ้ริโภคจะตอ้งการขอ้มูลเพื่อใชเ้ป็นพื้นฐานในการเลือก (ถา้มีประสบการณ์มาก่อนก็

ใชไ้ดเ้ลย แต่ถา้ไม่มีก็ตอ้งคน้หา) 

             2.2.3 การประเมินทางเลือก (evaluation of alternative) เป็นขั้นตอนใน

กระบวนการตดัสินใจซ้ือซ่ึงผูบ้ริโภคประเมินผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากแต่ละ

ทางเลือกของผลิตภณัฑท่ี์กาํลงัพิจารณาจะใช ้2 รูปแบบ คือ ใชร้ายช่ือตราท่ีเลือกไว้

แลว้ (evoke set) และเลือกเอาจากทั้งหมดท่ีมีในตลาด 

Affect referral decision rules หมายถึง กฎการตดัสินใจท่ีง่ายท่ีสุดซ่ึง

ผูบ้ริโภคเลือกผลิตภณัฑใ์หค้ะแนนตราสินคา้จากประสบการณ์ท่ีผา่นมามากกวา่

คุณสมบติัดา้นอ่ืน ๆ การแบ่งส่วนตลาดผูบ้ริโภคโดยอาศยักฎการเลือกซ้ือมี 4 แบบ 

(Schiffman & Kanuk, 1994,pp.566-567) 

             1. การปฏิบติัดว้ยความซ่ือสัตย ์(practical loyalists) ซ้ือตราท่ีซ้ือเป็นตรา

ประจาํ 

             2. ผูซ้ื้อท่ีนิยมราคาตํ่าสุด (bottom line price shoppers) ซ้ือราคาตํ่าสุดโดยไม่

สนใจตรา 

             3. ผูซ้ื้อท่ีเปล่ียนการซ้ือตามโอกาสหรือผูฉ้วยโอกาส (opportunistic 

switchers) ใชคู้ปองแลกซ้ือหรือซ้ือท่ีลดราคา 

             4. นกัล่าอยา่งแทจ้ริง (deal hunters) ซ้ือท่ีมีเง่ือนไขท่ีดีท่ีสุด ไม่มีความภกัดีใน

ตราสินคา้ 

3. การแสดงผลหรือพฤติกรรมทีแ่สดงออก (output) คือ พฤติกรรมการซ้ือและการ

ประเมินหลงัการซ้ือ วตัถุประสงคท์ั้งสองกิจกรรมน้ีเพื่อท่ีจะเพิ่มความพอใจของ

ผูบ้ริโภคในการตดัสินใจซ้ือของพวกเขา 
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             3.1 พฤติกรรมการซ้ือ (purchase behavior) ผูบ้ริโภคมีประเภทการซ้ืออยู2่ 

ประเภท คือ ทดลองซ้ือ (trial purchase) และซ้ือซํ้ า (repeat purchase) ถา้ผูบ้ริโภคซ้ือ

สินคา้ชนิดหน่ึงหรือตราหน่ึงเป็นคร้ังแรก และซ้ือในปริมาณนอ้ยกวา่ปกติ การซ้ือน้ี

จะถูกพิจารณาวา่ เป็นการทดลองซ้ือ นัน่คือ การทดลอง คือ รูปแบบพฤติกรรมการซ้ือ

ท่ีผูบ้ริโภคพยายามท่ีจะประเมินสินคา้โดยผา่นการใชโ้ดยตรง ถา้ตราใหม่เป็นสินคา้

ประเภทเดียวกบัสินคา้ท่ีมีอยูแ่ลว้ ถูกคน้พบจากการทดลองใชว้า่ทาํใหเ้กิดความพึง

พอใจมากกวา่ตราสินคา้อ่ืน หรือตราเดิมท่ีใชอ้ยูผู่บ้ริโภคก็จะทาํการซ้ือซํ้ าพฤติกรรม 

การซ้ือซํ้ าน้ีใกลเ้คียงกบัแนวความคิดความภกัดีในตราสินคา้มาก (brand loyalty) ซ่ึง

ทุกบริษทัพยายามจะใหมี้ข้ึนกบัตราสินคา้ของตนเอง การซ้ือซํ้ านั้นเป็นการบ่งช้ีวา่ 

ผูบ้ริโภคพอใจในสินคา้ 

             3.2 การประเมินหลงัการซ้ือ (post purchase evaluation) เม่ือผูบ้ริโภคใช้

ผลิตภณัฑโ์ดยเฉพาะอยา่งยิง่ในระหวา่งการทดลองใช ้พวกเขาก็จะทาํการประเมินใน

ดา้นของส่ิงท่ีพวกเขาคาดหวงั ซ่ึงผลจากการประเมินนั้นเป็นไปไดท่ี้จะออกมาใน 3 

รูปแบบ ดงัน้ี 

              3.2.1 สินคา้นั้นตรงกบัความคาดหวงั ซ่ึงจะนาํไปสู่ความรู้สึกท่ีเป็นธรรมชาติ 

              3.2.2 สินคา้นั้นดีเกินความคาดหมาย ซ่ึงทาํใหเ้กิดความรู้สึกท่ีเป็นบวก 

              3.2.3 สินคา้นั้นไม่ดีเกินความคาดหมาย ซ่ึงทาํใหเ้กิดความ รู้สึกท่ีเป็นลบ  

สาํหรับผลท่ีออกมาในแต่ละขอ้ของ 3 ขอ้น้ี แสดงถึงความคาดหวงัและความพอใจ

ของผูบ้ริโภคเก่ียวขอ้งกบัการท่ีผูบ้ริโภคมีแนวโนม้ท่ีจะตดัสินประสบการณ์ของเขา

เทียบกบัความคาดหวงัเม่ือพวกเขาทาํการประเมินหลงัการซ้ือ 

สรุป ทฤษฎีการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค คือ อิทธิพลจากภายนอก เช่น ค่านิยม 

ทศันคติ และพฤติกรรมของผูบ้ริโภค อิทธิพลภายใน เช่น แรงจูงใจ การรับรู้ การ

เรียนรู้ท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภค 

3.ระเบียบวธีิวจัิย 

การวิจัย เ ร่ืองการตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนต์ รุ่นประหยัด(Eco-car)ของ

ขา้ราชการครูในเขตกรุงเทพมหานครเป็นแบบของการวิจยัเชิงปริมาณ(Quantitative 

Research)กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ กลุ่มตวัอยา่งของขา้ราชการครูในเขต
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กรุงเทพมหานคร โดยเก็บขอ้มูลจากสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร 

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยผูว้ิจยัไดก้าํหนดขนาดตวัอยา่งโดย

ใชต้ารางสําเร็จรูป Taro Yamane โดยให้มีความคลาดเคล่ือนจากการสุ่มร้อยละ5 ท่ี

ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ95 ไดจ้าํนวนตวัอยา่ง 398คน จากขา้ราชการครูในเขตพื้นท่ี

การศึกษากรุงเทพมหานคร 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เค ร่ือง มื อ ท่ี ใ ช้ใ นกา ร เก็ บ รวบ รวม ข้อมู ล สํา ห รับ ก ารวิจัย ค ร้ัง น้ี คื อ 

แบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจเลือกซ้ือ

รถยนต์รุ่นประหยดั (Eco-Car) ของข้าราชการครูในเขตกรุงเทพมหานครซ่ึงใน

แบบสอบถามประกอบไปดว้ย  4ส่วนดงัน้ี        

            1.ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ การศึกษา รายไดเ้ฉล่ีย   

            2.ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นราคา 

ปัจจยัดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย ปัจจยัดา้นส่งเสริมการขาย   

            3.ปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์สินคา้ ความไวว้างใจ ความภกัดีต่อสินคา้  

            4.การตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์รุ่นประหยดั (Eco-Car) ของขา้ราชการครูใน

เขตกรุงเทพมหานคร จาํนวนแบบสอบถามทั้งส้ิน 398ชุด 

ผูว้ิจยัไดน้าํแบบสอบถามตามจาํนวน 398ชุดแลว้ ผูว้ิจยัจะทาํการตรวจสอบ

ขอ้มูล (Editing) โดยตรวจสอบความถูกตอ้งและสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีกลุ่ม

ตวัอยา่งทาํการตอบ แยกแบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ออก โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญไดท้าํการ

ตรวจสอบแบบสอบถามจาํนวน 3คน พบวา่จากการวเิคราะห์โปรแกรมสําเร็จรูปไดค้่า

ความน่าเช่ือถือของแบบสอบถาม (Reliability Cronbach’s Alpha) อยูท่ี่ .930 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis)  

 ส่วนท่ี 1 การหาค่าความถ่ี(Frequency)และสถิติร้อยละ (Percentage) เพื่อใช้

แปลความหมายของขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามในแบบสอบถาม

ตอนท่ี 1 



166 

( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี2 ฉบบัท่ี 4 ) 

 ส่วนท่ี    2   การหาค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการหา

ค่าเฉล่ีย (Mean) เพื่อใชแ้ปลความหมายของ ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อ

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ประกอบไปด้วยปัจจยัทางด้านราคา ปัจจยัด้าน

ผลิตภณัฑ์ ปัจจยัทางดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด และ

ปัจจยัอ่ืนๆซ่ึงประกอบไปดว้ย ดา้นภาพลกัษณ์สินคา้ ดา้นความภกัดีต่อสินคา้  ดา้น

ความไวว้างใจวา่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตรุ่์นประหยดั(Eco-car)ของ

ขา้ราชการครูในเขตกรุงเทพมหานคร ในแบบสอบถามตอนท่ี2 และตอนท่ี 3 และ

ตอนท่ี4  ตามลาํดบั 

2. สถิติเชิงอ้างอิง (Inferential Statistics) เป็นสถิติท่ีใชท้ดสอบสมมุติฐานการ

วิจยั เพื่อแสดงถึงความสัมพนัธ์ของตวัแปรตน้และตวัแปรตาม โดยสถิติท่ีใช้ในการ

ทดสอบสมมุติฐาน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี   3    การหาค่า t–test (Independent t-test) ใชท้ดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 

1 ในส่วนของเพศท่ีมีผล ต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตรุ่์นประหยดั (Eco-

Car) ของขา้ราชการครูในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นการวดัความแตกต่างระหว่าง 

คะแนนเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม 

 ส่วนท่ี   4    การหาค่า F-test ใชท้ดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1 ในส่วนของอาย ุ

สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือรถยนต์รุ่นประหยดั (Eco-Car) ของขา้ราชการครูในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็น

การวดัความแตกต่างระหวา่งคะแนนเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม โดยการ 

วเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance)  

 ส่วนท่ี   5   การหาค่าการวิเคราะห์หาความแตกต่างกนัระหวา่ง 2 ตวัแปรข้ึน

ไป และค่าการถดถอยแบบเส้นตรงพหุคูณ (Multiple regression analysis) ในส่วนของ

การวิเคราะห์ตวัแปรอิสระท่ีมีผลต่อตวัแปรตาม ท่ีระดบันัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 

หรือ หาความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูล 2 ชุด เพื่อใชท้ดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 2 ในส่วน 

ความสัมพนัธ์ของปัจจยัทางการตลาด อนัประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการ

จดัจาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตรุ่์นประหยดั (Eco-
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Car) ของขา้ราชการครูในเขตกรุงเทพมหานคร และทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 3 ปัจจยั

อ่ืนๆซ่ึงประกอบไปด้วย ด้านภาพลกัษณ์สินคา้ ดา้นความภกัดีต่อสินคา้  ดา้นความ

ไวว้างใจ กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตรุ่์นประหยดั (Eco-Car) ของขา้ราชการครูใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

4.ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

สรุปผลทดสอบสมมติฐาน 

จากผลการวเิคราะห์และทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติ ผูว้ิจยัไดส้รุป

ผลการวจิยัได ้  ดงัน้ี  

สมมติฐานข้อที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบไปดว้ย เช่น เพศ อายุ รายได้

เฉล่ีย ระดบัการศึกษา สถานภาพท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือของครู

ในกรุงเทพมหานครในการเลือกซ้ือรถยนต ์Eco-Car ท่ีแตกต่างกนั  จากการวิเคราะห์

ขอ้มูลมีผลดงัน้ี 

ลกัษณะบุคคลทางด้านระดับของรายได้ พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลทางด้าน

ระดบัของรายไดท่ี้แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตรุ่์นประหยดั  

(Eco-Car) ของขา้ราชการครูในกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัสาํคญั.05 

สมมติฐานข้อที ่2 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ท่ีประกอบดว้ย ปัจจยั

ดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นช่องทางการจาํหน่าย ปัจจยัดา้นการส่งเสริม

ทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือส่วนบุคคลของขา้ราชการครูใน

กรุงเทพมหานครในการเลือกซ้ือรถยนต ์Eco-Car ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นส่วนประสมของการตลาดใน

ดา้นราคาและดา้นส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตรุ่์นประหยดั

(Eco-Car)ของขา้ราชการครูในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัสาํคญั.05 

สมมติฐานข้อที่ 3 ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีประกอบไปดว้ย ภาพลกัษณ์ของสินคา้ ความ

ไวว้างใจ ความภกัดีต่อสินคา้ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือส่วนบุคคลของ

ขา้ราชการครูในกรุงเทพมหานครในการเลือกซ้ือรถยนต์ Eco-Car ผลการวิเคราะห์

ขอ้มูลดงัน้ี 
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ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยด้านภาพลักษณ์สินคา้และการ

ตัด สิ น ใ จ เ ลื อ ก ซ้ื อ ร ถ ย น ต์ รุ่ น ป ร ะ ห ยัด (Eco-Car)ข อ ง ข้า ร า ช ก า ร ค รู ใ น เ ข ต

กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ.05 

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นความไวว้างใจและการตดัสินใจ

มีผลต่อการเลือก ซ้ือรถยนต์ รุ่นประหยัด (Eco-Car)ของข้าราชการครูในเขต

กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
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กรอบแนวความคิดปรับปรุงใหม่ 

ตวัแปรอิสระ                                                                            ตวัแปรตาม  

(Independent Variables)                                                    ( Dependent Variables)  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.อภิปรายผลการวจัิย 

1.จากการวิจัยพบว่า ความแตกต่างปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจของขา้ราชการครูในกรุงเทพมหานครในการเลือกซ้ือรถยนต์ Eco-Car ของ

ขา้ราชการครูในกรุงเทพมหานคร มีเพียงปัจจยัส่วนบุคคลทางดา้นระดบัของรายไดท่ี้

แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตรุ่์นประหยดั (Eco-Car) ของขา้ราชการ

ครูในกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัสาํคญั.05 ตรงไปตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการศึกษา 

การตดัสินใจเลือกซ้ือ Eco-Carของ

ขา้ราชการครูในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปัจจัยส่วนบุคคลลกัษณะทาง

ประชากรศาสตร์  

-รายไดเ้ฉล่ีย  

 

ปัจจัยอืน่ๆ 

-ภาพลกัษณ์สินคา้ 

-ความไวว้างใจ 

 

  

 

ปัจจัยส่วนประสม

การตลาด 

-ดา้นราคา 

-ดา้นส่งเสริมการตลาด 
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2. จากการวจิยัพบวา่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมี

ด้านรายได้และด้านส่งเสริมการตลาดมีผลกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์ Eco-Car 

ของขา้ราชการครูในกรุงเทพมหานครเป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้

3. จากการวิจยัพบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัอ่ืนๆกบัการตดัสินใจเลือก

ซ้ือรถยนต์รุ่นประหยดัของข้าราชการครูในกรุงเทพมหานคร มีค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์สินคา้และการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตรุ่์น

ประหยดั(Eco-Car)ของข้าราชการครูในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคัญทาง

สถิติ.05 และมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นความไวว้างใจและการ

ตัด สิ น ใ จ เ ลื อ ก ซ้ื อ ร ถ ย น ต์ รุ่ น ป ร ะ ห ยัด (Eco-Car)ข อ ง ข้ า ร า ช ก า ร ค รู ใ น เ ข ต

กรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ.05 ตรงไปตามวตัถุประสงค์ท่ีตอ้งการ

ศึกษา 

6.ข้อเสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะเพื่อการวิจยัคร้ังต่อไปให้ผูว้ิจยัสนใจในปัจจยัอ่ืนๆนอกจากปัจจยั

ด้านส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัอ่ืนๆท่ีประกอบไปด้วยภาพลักษณ์สินค้า 

ความไวว้างใจ ความภกัดี ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์รุ่นประหยดั(Eco-

Car) ของขา้ราชการครูในกรุงเทพมหานครท่ี 73% และท่ีเหลืออีก46.8% จึงฝากให้

ผูว้จิยัในคร้ังต่อไปไปทาํการศึกษาต่อ 

7.เอกสารอ้างองิ 

กิติบดี คุณโลหิต. “การตัดสินใจซ้ือโทรศัพท์เคล่ือนท่ีของนักศึกษามหาวิทยาลัย

รามคาํแหง.” วทิยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต,คณะเทคโนโลยี

ส่ือสารมวลชน. มหาวทิยาลยัรามคาํแหง.2552 

กุญกญัญา บุษปะบุตร. “ ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซ้ือรถยนต์น่ัง ส่วน

บุคคลของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร.” สารนิพนธ์ ศ.ม, คณะ
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ความพงึพอใจของผู้บริโภครถยนต์น่ังไฮบริดค่ายญีปุ่่ นในเขตกรุงเทพมหานคร 

และปริมณฑล: กรณีศึกษารถไฮบริดโตโยต้า 

SATISFACTION OF CONSUMER HYBRID CARS IN JAPAN CAMP THE 

BANGKOK METROPOLITAN AREA: A CASE STUDY OF 

TOYOTA HYBRID BEHICLES. 

กนกกร  กิจแกว้0

1   ดร.ไกรชิต  สุตะเมือง1

2 

------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 

การศึกษา เร่ืองความพึงพอใจของผูบ้ริโภครถยนตน์ัง่ไฮบริดค่ายญ่ีปุ่นในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล: กรณีศึกษารถไฮบริดโตโยตา้ มีวตัถุประสงค์เพื่อ

ศึกษาถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภครถยนต์นั่งไฮบริดค่ายญ่ีปุ่นโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ

ศึกษา ความแตกต่างของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลประกอบดว้ย เพศ, อายุ, 

อาชีพ, รายได,้ สถานภาพ ท่ีแตกต่างกนั ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภครถยนต์

นัง่ไฮบริดค่ายญ่ีปุ่น และศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัการให้บริการท่ีประกอบดว้ย 

การใหบ้ริการของบริการหลงัการขาย, การใหบ้ริการของพนกังานขาย, ขอ้มูลข่าวสาร

ของรถยนตท่ี์ผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือ, สถานท่ี(โชวรู์ม) รวมถึงปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีประกอบดว้ย 

ความไวว้างใจ, ภาพลกัษณ์ของบริษทั, คุณภาพของรถยนต์ กบัความพึงพอใจของ

ผูบ้ริโภครถยนต์นั่งไฮบริดค่ายญ่ีปุ่น เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามเป็น

เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และใช้โปรแกรม SPSS ในการประมวลผลใน

งานวจิยั กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัน้ี คือ ผูบ้ริโภครถยนตน์ัง่ไฮบริดค่ายญ่ีปุ่นในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จาํนวน 400 คน 

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล สถิติเชิงพรรณนา หาค่าความถ่ีและสัดส่วน

ร้อยละ หาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด สถิติเชิงอา้งอิง 

ทดสอบค่าที (t-test) ค่าความแปรปรวนแบบทางเดียว (One – way analysis of 

                                                 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง  
2 ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
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variance: ANOVA)  และค่าการถดถอยแบบเส้นตรงพหุคูณ (Multiple regression 

analysis)  

 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

จาํนวน 270 คน มีอายุอยู่ระหว่าง 31-40 ปี ประกอบอาชีพรับราชการ/พนกังานของ

รัฐ/ลูกจา้งประจาํ มีรายได้ระหว่าง 20,001-40,000 บาท มีสถานะสมรส ปัจจยัการ

ใหบ้ริการและปัจจยัอ่ืนๆ เม่ือพิจารณาเป็นรายกรณี พบวา่ ผูบ้ริโภครถยนตน์ัง่ไฮบริด

ค่ายญ่ีปุ่นมีความพึงพอใจมากเป็นอันดับหน่ึงคือ ความสะดวกรวดเร็วกับการ

บาํรุงรักษาอย่างเร่งด่วน  การบริการดว้ยท่าทาง หน้าตา ยิ้มแยม้แจ่มใส มีส่ือหลาย

ช่องทางให้ลูกคา้ไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร สถานท่ีดูดีโออ่า น่าเขา้ไปใชบ้ริการ และความ

ไวว้างใจในสินคา้ บริษทัมีช่ือเสียงมายาวนาน แบตเตอร่ีไฮบริดมีอายุการใช้งานท่ี

ยาวนาน ความพึงพอใจของผูบ้ริโภครถยนต์นั่งไฮบริดค่ายญ่ีปุ่น พบว่า ผูบ้ริโภค

รถยนต์นั่งไฮบริดค่ายญ่ีปุ่นมีความพึงพอใจต่อบริษัทโตโยต้าเป็นอันดับแรก 

รองลงมามีความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการของโตโยตา้  

ความพึงพอใจของผูบ้ริโภครถยนตน์ัง่ไฮบริดค่ายญ่ีปุ่นจาํแนกตามปัจจยัส่วน

บุคคล ตวัแปรท่ีเป็นไปตามสมมติฐาน ปัจจยัส่วนบุคคลอาชีพ กบัรายได ้ระดบัความ

พึงพอใจของผูบ้ริโภครถยนตน์ัง่ไฮบริดค่ายญ่ีปุ่น จาํแนกตามปัจจยัการให้บริการและ

ปัจจยัอ่ืนๆ พบวา่ ปัจจยัขอ้มูลข่าวสารของรถยนตท่ี์ผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือ สถานท่ี(โชว์

รูม)และคุณภาพของรถยนต ์มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภครถยนตน์ัง่

ไฮบริดค่ายญ่ีปุ่นอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ 0.05 มีความสัมพนัธ์กนัมากในทิศทาง

เดียวกนั  

คําสําคัญ: ไฮบริด, ภาพลกัษณ์องคก์ร, ความไวว้างใจ 

Abstract 

The study of consumer satisfaction in hybrid cars in Japan camp the 

Bangkok Metropolitan Area: A Case Study of Toyota hybrid vehicles. The purpose 

is to study the behavior of consumers, hybrid cars, with the aim to study the 

Japanese camp. Samples with different personal factors include gender, age, 
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occupation, income, marital different. That affect the consumer satisfaction in 

hybrid cars in Japan Barracks. And the relationship of the service to include 

Providing after-sales service, sales service, information of vehicles consumers want 

to buy property (showroom) as well as other factors. Combinations. The trust, the 

image of the company, the quality of the car. To the satisfaction of the consumer 

hybrid cars in Japan Barracks. Quantitative research. Questionnaire as a tool for 

data collection. Processing and use of SPSS in Research. The sample used in this 

paper is a hybrid car consumers Japanese camp in Bangkok and its vicinity of 400.  

The statistics used in data analysis. Descriptive statistics. Frequency and 

percent of average and standard deviation, minimum, maximum statistics are t (t-

test) variance-way (One - way analysis of variance: ANOVA) and values. multiple 

linear regression (Multiple regression analysis). 

The results showed that  The sample consisted of 400 people, 270 people, 

mostly women aged between 31-40 years, a career civil servants / government 

officials / employees. Income between 20,001 to 40,000 baht a current findings, 

service and other factors. When considering the case of the hybrid car consumer 

satisfaction is a Japanese camp one is. Convenient for emergency maintenance. 

Service with a smile like manner. There are many media channels for customers to 

get information. Things that look good in it. To access the service. And trust in the 

product. The company has a solid reputation. Hybrid batteries last for long. 

Satisfaction of consumer hybrid cars that consumers camps Japanese cars Japanese 

camp hybrids are satisfied with Toyota first. Lower satisfaction with the use of a 

Toyota. 

Satisfaction of consumer hybrid cars in Japan Barracks by personal factors. 

Variables that are based on assumptions. Personal factors, occupation and income 

level of consumer satisfaction in hybrid cars in Japan Barracks. By means of service 

and other factors the information that consumers want to buy the car. Property 
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(showroom) and the quality of the car. Correlated with consumer satisfaction in 

hybrid cars in Japan Barracks significant correlation of 0.05 in the same direction. 

Keywords: hybrid, corporate, trust 

1.บทนํา 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

ตน้กาํเนิดของรถยนต์ ก็คือ "รถโดยสารเทียมมา้" ซ่ึงเร่ิมบุกเบิกการขนส่ง

ผูโ้ดยสารทางถนนในศตวรรษท่ีสิบเจ็ด และมีความสําคญัเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ ในช่วง 200 

ปีต่อมาในตน้ศตวรรษท่ีสิบเกา้ รถมา้ปรับปรุงรูปแบบให้ดีข้ึนในปี ค.ศ.1678 "คริส

เตียน ฮอยเกนส์" ชาวดตัช์ไดเ้ขียนในทางทฤษฎีไวเ้ก่ียวกบัเคร่ืองยนตส์ันดาปภายใน

ทาํงานด้วยดินดาํถูกจุดในกระบอกสูบเกิดกาํลงังานผลกัดนัลูกสูบในกระบอกสูบ 

"เอบเบ ฮอเตฟอฮิลเยร์" ชาวฝร่ังเศส เป็นคนแรกท่ีไดคิ้ดเคร่ืองยนตลู์กสูบ  

ปัจจุบันเทคโนโลยีของรถยนต์ก้าวหน้าพฒันาไปมากมาย เพื่อประหยดั

นํ้ามนัใหก้บัรถของคุณพร้อมกบัพยายามรักษาส่ิงแวดลอ้ม ให้สะอาด ตอนน้ีมีรถสอง

ยี่ห้อ คือฮอนด้า และโตโยต้า ท่ีกาํลังแข่งขันกันประหยดันํ้ ามัน คาํตอบท่ีเป็นไป

ได้มากสุด คือรถแบบผสมผสาน ท่ีเรียกเป็นภาษาองักฤษว่า รถไฮบริด บริษทั โต

โยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั เปิดเผยถึงการจดังานแสดงเทคโนโลยีไฮบริดเต็ม

รูปแบบ สู่สาธารณชนทุกภูมิภาค 5 จงัหวดัทัว่ประเทศ ในงาน “Toyota Hybrid Expo 

2012” เพื่อตอกย ํ้าถึงความเป็นผูน้าํดา้นเทคโนโลยีไฮบริดเพื่อส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยยอด

จาํหน่ายรถยนตไ์ฮบริดกวา่ 4 ลา้นคนัทัว่โลก   บริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย 

จาํกดั ไดมี้การแนะนาํเทคโนโลยี Hybrid Synergy Drive สู่ตลาดรถยนตใ์นประเทศ

ไทยอยา่งเป็นทางการคร้ังแรก ในรถยนต์ คมัรี ไฮบริด เม่ือปี 2552 โดยไดรั้บความ

นิยมอย่างแพร่หลายในระยะเวลาอนัสั้ น มาจนถึงในปี 2555 น้ี โตโยตา้ได้ทาํการ

แนะนาํรถยนต์เทคโนโลยีไฮบริดเพิ่มเติมอีก 2 รุ่น ได้แก่ พริอุส ซี และ อลัฟาร์ด 

ไฮบริด  

ต่อมามีการเรียกยานพาหนะคืนของโตโยตา้ พ.ศ. 2552-2553 เป็นการเรียก

รถยนตคื์น 3 คร้ังของบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ซ่ึงเกิดข้ึนระหว่างปลายปี พ.ศ. 2552 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2
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จนถึงต้นปี พ.ศ. 2553 ในการเรียกคืนสองรอบแรก ภายหลังตรวจพบว่ามี

ยานพาหนะของโตโยต้าจาํนวนมากเกิดปัญหาคันเร่งค้าง การเรียกคืนรอบแรก

เกิดข้ึน เม่ือวนัท่ี 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เพื่อแกไ้ขปัญหาคนัเร่งไปงดักบัพรมปูเทา้

ทางฝ่ังคนขับด้านหน้า ในเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2553  โตโยต้าขยายการเรียก

ยานพาหนะคืน รวมไปถึงรถ 1.8 ล้านคนัในทวีปยุโรป และอีก 75,000 คนัในจีน 

จนถึงปัจจุบนั โตโยตา้ไดป้ระกาศเรียกคืนรถยนตท์ัว่โลกแลว้กวา่ 9 ลา้นคนั 

จากสาเหตุดงักล่าวดิฉนัเล็งเห็นความสําคญัถึงปัญหาของรถยนตไ์ฮบริด ซ่ึง

เป็นรถยนต์นัง่ท่ีมีกระแสตอบรับกาํลงัมาแรง แต่ก็มีจุดบกพร่องท่ีเป็นปัญหาและมี

ผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้หรือผูบ้ริโภค ดิฉนัจึงสนใจท่ีจะศึกษาความพึงพอใจ

ของผูบ้ริโภครถยนต์นั่งไฮบริดค่ายญ่ีปุ่น เพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการแก้ไขและ

ปรับปรุงการให้บริการให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด พฒันาคุณภาพรวมทั้งมาตรฐาน

ของรถยนตน์ัง่ไฮบริดในค่ายญ่ีปุ่นใหมี้คุณภาพและตรงความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

     1.  เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างกนัของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อความพึง

พอใจของผูบ้ริโภครถยนตน์ัง่ไฮบริดค่ายญ่ีปุ่น 

2.  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นการให้บริการกบัความพึงพอใจ

ของผูบ้ริโภครถยนตน์ัง่ไฮบริดค่ายญ่ีปุ่น  

3.  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัอ่ืนๆ กบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภค

รถยนตน์ัง่ไฮบริดค่ายญ่ีปุ่น 

ขอบเขตการวจัิย 

             1.   ดา้นประชากร คือ ผูบ้ริโภครถยนตน์ัง่ไฮบริดค่ายญ่ีปุ่น ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเท่านั้น 

2.  ดา้นระยะเวลาตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกนัยายน 2555 เป็นเวลา 3 

เดือน 

3.   ดา้นเน้ือหาการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของผูบ้ริโภครถยนตน์ัง่ไฮบริด

ค่ายญ่ีปุ่น ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
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4.   ตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยั  ตวัแปรอิสระ 3 ตวัแปร คือ ปัจจยัส่วนบุคคล 

ปัจจยัดา้นการใหบ้ริการ ตวัแปรตาม คือ ความพึงพอใจของผูบ้ริโภครถยนตน์ัง่

ไฮบริดค่ายญ่ีปุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.  เพื่อเป็นขอ้มูลในการไปปรับปรุง และพฒันาการให้บริการของบริษทัใน

ค่ายญ่ีปุ่นใหมี้ประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

2.  เพื่อนาํระดบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภคใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานในการแกไ้ข

และปรับเปล่ียนใหก้ารบริการเป็นท่ีประทบัใจเกิดความพึงพอใจสูงสุด 

  3.  เพื่อนาํผลการวิจยัไปพฒันาคุณภาพและมาตรฐานของรถยนตน์ัง่ไฮบริด

ในค่ายญ่ีปุ่นใหมี้คุณภาพและตรงความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

สมมติฐานการวจัิย 

 1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย เพศ, อายุ, อาชีพ, รายได,้ สถานภาพ ท่ี

แตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภครถยนตน์ัง่ไฮบริดค่ายญ่ีปุ่นท่ีแตกต่าง

กนั 

  2. ปัจจยัดา้นการให้บริการท่ีประกอบดว้ย การให้บริการของบริการหลงัการ

ขาย, การใหบ้ริการของพนกังานขาย, ขอ้มูลข่าวสารของรถยนตท่ี์ผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือ 

สถานท่ี(โชวรู์ม) มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภครถยนตน์ัง่ไฮบริดค่าย

ญ่ีปุ่น 

 3.ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีประกอบดว้ย ความไวว้างใจ, ภาพลกัษณ์ของบริษทั, คุณภาพ

ของรถยนต์ มีความสัมพนัธ์กับความพึงพอใจของผูบ้ริโภครถยนต์นั่งไฮบริดค่าย

ญ่ีปุ่น 
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กรอบแนวความคิด 

                ตัวแปรอสิระ                                                                           ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.แนวความคิดทฤษฎแีละงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ในการทาํวจิยัเร่ืองความพึงพอใจของผูบ้ริโภครถยนตน์ัง่ไฮบริดค่ายญ่ีปุ่นใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผูว้จิยัไดศึ้กษาคน้ควา้แนวคิดทฤษฎีและงานวจิยั 

ปัจจัยส่วนบุคคล  

 -เพศ         

 -อาย ุ        

 -อาชีพ 

 -ระดบัรายได ้          

 -สถานภาพ 

ความพงึพอใจของ

ผู้บริโภครถยนต์น่ัง

ไฮบริดค่ายญีปุ่่น 

ปัจจัยด้านการให้บริการ ประกอบด้วย 

 -การใหบ้ริการของบริการหลงัการขาย 

 -การใหบ้ริการของพนกังานขาย 

 -ข้อ มู ล ข่ า ว ส า ร ข อ ง ร ถ ย นต์ ท่ี ผู ้บ ริ โ ภ ค

ตอ้งการซ้ือ 

 -สถานท่ี(โชวรู์ม)  

ปัจจัยด้านอืน่ๆ ประกอบด้วย 

 -ความไวว้างใจ 

 -ภาพลกัษณ์ของบริษทั 

 -คุณภาพของรถยนต ์



181 

( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี2 ฉบบัท่ี 4 ) 

ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นแนวทางในการวจิยั ประกอบดว้ยสาระสาํคญัดงัน้ี 

แนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจ 

วิรุฬ พรรณเทวี (2542, หน้า 111) ได้สรุปว่า ความพึงพอใจ หมายถึง 

ความรู้สึกภายในจิตใจของมนุษยท่ี์ไม่เหมือนกนั ข้ึนอยูก่บัแต่ละบุคคลวา่จะคาคหวงั

กบัส่ิงใดส่ิงหน่ึงอย่างไร ถา้คาดหวงัหรือมีความตั้งใจมากและไดรั้บการตอบสนอง

ดว้ยดีจะมีความพึงพอใจมาก แต่ในทางตรงกนัขา้มอาจผิดหวงัหรือไม่พึงพอใจเป็น

อยา่งยิง่เม่ือไม่ไดรั้บการตอบสนองตามท่ีคาดหวงัไวท้ั้งน้ีข้ึนอยูก่บัส่ิงท่ีตนตั้งใจไวว้า่ 

มีมากหรือนอ้ย 

ทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจ           

ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว ์(Maslow’s theory motivation) อบัราฮมั มาส

โลว ์(A.H.Maslow) คน้หาวิธีท่ีจะอธิบายว่าทาํไมคนจึงถูกผลกัดนัโดยความตอ้งการ

บางอยา่ง ณ เวลาหน่ึง ทาํไมคนหน่ึงจึงทุ่มเทเวลาและพลงังานอยา่งมากเพื่อให้ไดม้า

ซ่ึงความปลอดภยัของตนเอง แต่อีกคนหน่ึงกลบัทาํส่ิงเหล่านั้น เพื่อให้ไดรั้บการยก

ย่องนับถือจากผูอ่ื้น คาํตอบของมาสโลว ์คือ ความตอ้งการของมนุษยจ์ะถูกเรียง

ตามลาํดบั จากส่ิงท่ีกดดนัมากท่ีสุดไปถึงน้อยท่ีสุด ทฤษฎีของมาสโลวไ์ด้จดัลาํดบั

ความตอ้งการตามความสาํคญั คือ 

           1.1  ความตอ้งการทางกาย (physiological needs) เป็นความตอ้งการพื้นฐาน คือ 

อาหาร ท่ีพกั อากาศ ยารักษาโรค 

         1.2 ความตอ้งการความปลอดภยั (safety needs) เป็นความตอ้งการท่ีเหนือกวา่ 

ความตอ้งการเพื่อความอยูร่อด เป็นความตอ้งการในดา้นความปลอดภยัจากอนัตราย 

           1.3 ความตอ้งการทางสังคม (social needs) เป็นการตอ้งการการยอมรับจาก

เพื่อน 

            1.4 ความตอ้งการการยกยอ่ง (esteem needs) เป็นความตอ้งการการยกยอ่ง

ส่วนตวั ความนบัถือ และสถานะทางสังคม 

            1.5  ความตอ้งการให้ตนประสบความสาํเร็จ (self – actualization needs) เป็น

ความตอ้งการสูงสุดของแต่ละบุคคล ความตอ้งการทาํทุกส่ิงทุกอยา่งไดส้าํเร็จ 
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บุคคลพยายามท่ีสร้างความพึงพอใจให้กบัความตอ้งการท่ีสําคญัท่ีสุดเป็น

อนัดบัแรกก่อนเม่ือความตอ้งการนั้นไดรั้บความพึงพอใจ ความตอ้งการนั้นก็จะหมด

ลงและเป็นตวักระตุ้นให้บุคคลพยายามสร้างความพึงพอใจให้กบัความต้องการท่ี

สําคญัท่ีสุดลาํดบัต่อไป ตวัอย่าง เช่น คนท่ีอดอยาก (ความตอ้งการทางกาย) จะไม่

สนใจต่องานศิลปะช้ินล่าสุด (ความตอ้งการสูงสุด) หรือไม่ตอ้งการยกยอ่งจากผูอ่ื้น 

หรือไม่ตอ้งการแมแ้ต่อากาศท่ีบริสุทธ์ิ (ความปลอดภยั) แต่เม่ือความตอ้งการแต่ละขั้น

ไดรั้บความพึงพอใจแลว้ก็จะมีความตอ้งการในขั้นลาํดบัต่อไป 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ศิริลกัษณ์ พรหมศร (2550) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือรถยนตน์ัง่

ส่วนบุคคลกบับุคลิกภาพของ ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาโตโยตา้

กบัฮอนดา้. สารนิพนธ์ บธ.ม. (การตลาด). กรุงเทพฯ : บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั

ศรีนครินทรวิโรฒ. อาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์ : ดร.อภิรัฐ ตั้งกระจ่าง งานวิจยัคร้ังน้ี

มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคล

กบับุคลิกภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาโตโยตา้กบัฮอนดา้ ซ่ึง

ได้แก่ ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน อาชีพและสถานภาพสมรส และปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาด 

ประกอบด้วย ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย และด้านการ

ส่งเสริมการตลาด กลุ่มตวัอย่าง คือ ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีซ้ือรถยนตน์ัง่

ส่วนบุคคล จาํนวน385 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม  

ผลการวิจยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุอยูใ่นช่วง 26-30 ปี 

การศึกษาระดบัปริญญาตรี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000-19,999 บาทต่อเดือน อาชีพ

พนกังานเอกชน และมีสถานภาพโสด ดา้นลกัษณะทัว่ไปของรถยนต ์ส่วนใหญ่เป็น

รุ่นซีวิค สีทอง เป็นระบบเกียร์อตัโนมติั ดา้นส่วนประสมการตลาดทุกดา้น ผูบ้ริโภค

ให้ความสําคญัระดบัมาก ดา้นผลิตภณัฑ์ให้ความสําคญักบัรูปลกัษณ์ภายในในระดบั

มากท่ีสุดและรูปลักษณ์ภายนอกในระดับมาก ด้านราคาให้ความสําคัญกับราคา

เหมาะสมกับคุณภาพและราคาขายต่อได้ราคาดีในระดับมาก นอกจากน้ียงัพบว่า

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์เฉพาะดา้นเพศ อายุ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน อาชีพ แตกต่าง
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กนั มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือรถยนต์นัง่ส่วนบุคคลแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .05 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และอาชีพแตกต่างกนั มีผลต่อบุคลิกภาพของ

ผูบ้ริโภคแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

3.วธีิการดําเนินงานวจัิย 

การดาํเนินงานวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของผูบ้ริโภครถยนต์นัง่ไฮบริดค่าย

ญ่ีปุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาเก่ียวกบัปัจจยั

ต่างๆ ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผู ้บริโภครถยนต์นั่งไฮบริดค่ายญ่ีปุ่นในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และเพื่อให้งานวิจยัคร้ังน้ีเป็นไปตามวตัถุประสงค ์

ผูว้จิยัไดด้าํเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 

1. แบบของการวิจยั 

2. ประชากรและหน่วยวิเคราะห์ 

3. การเลือกกลุ่มตวัอยา่งและแผนการสุ่มตวัอยา่ง 

4. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

5. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

6. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

แบบของการวจัิย 

การศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของผูบ้ริโภครถยนตน์ัง่ไฮบริดค่ายญ่ีปุ่นในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึงเป็นการวิจยัเชิงปริมาณโดยศึกษาคน้ควา้จาก

แนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยใชแ้บบสอบถามปลายปิดเป็นเคร่ืองมือ

ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  

ประชากรและหน่วยวเิคราะห์ 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภครถยนตน์ัง่ไฮบริดค่ายญ่ีปุ่น ใน

เขตกรุงเทพมหานครและ ปริมณฑล จาํนวนทั้งหมด 163,505  คน (ขอ้มูลสถิติกรม

ขนส่งทางบก, 2555)  ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่งแบบทราบจาํนวนประชากร สามารถนบัได ้ 
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การเลอืกกลุ่มตัวอย่างและแผนการสุ่มตัวอย่าง 

 การกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง ผูว้จิยัใชก้ารคาํนวณหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

โดยใชสู้ตรของ Taro Yamane 

ข น า ด ก ลุ่ ม ตัว อ ย่ า ง ผู ้บ ริ โ ภ ค ร ถ ย น ต์ นั่ ง ไ ฮ บ ริ ด ค่ า ย ญ่ี ปุ่ น  ใ น เ ข ต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ท่ีใชใ้นการศึกษาในคร้ังน้ีจาํนวน 400 คน 

แผนการสุ่มตวัอยา่ง ใชก้ารสุ่มแบบเจาะจง  โดยเลือกเฉพาะกลุ่มผูบ้ริโภคเขต

บางกะปิ   ซ่ึงผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ถึงแหล่งท่ีน่าจะเป็นตวัอยา่งท่ีดี มา  5 สาขา คือ สาขา

เดอะมอลลบ์างกะปิ จาํนวน 86 คน สาขารามคาํแหง จาํนวน 31 คน  สาขาลาดพร้าว 

จาํนวน 99 คน สาขาลาดพร้าว138  จาํนวน 62 คนสํานกังานใหญ่ จาํนวน 122 คน 

โดยผูว้จิยัทาํการสุ่มตวัอยา่งโดยไม่ใชค้วามน่าจะเป็น ตามโควตา  

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เค ร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลในการศึกษา คือ แบบสอบถาม ซ่ึง

แบบสอบถามท่ีใช้ในการศึกษาคร้ัง น้ี  สร้าง ข้ึนจากวัตถุประสงค์และกรอบ

แนวความคิดในการศึกษาโดยไดข้อ้มูลจากแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง

ต่างๆ โดยแบ่งโครงสร้างของแบบสอบถามออกเป็น 4 ตอน ดงัน้ี 

ตอนที่1 เป็นส่วนท่ีเก่ียวกบัขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูท่ี้ตอบแบบสอบถามความ         

พึงพอใจผูบ้ริโภครถยนตน์ัง่ไฮบริดค่ายญ่ีปุ่น 

ตอนที ่2 เป็นส่วนท่ีเก่ียวกบัขอ้มูลปัจจยัการใหบ้ริการ 

ตอนที ่3 เป็นส่วนท่ีเก่ียวกบัขอ้มูลปัจจยัอ่ืนๆ 

ตอนที ่4 เป็นส่วนท่ีเก่ียวกบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภครถยนตน์ัง่ไฮบริดค่ายญ่ีปุ่น 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผูบ้ริโภครถยนต์

นัง่ไฮบริดค่ายญ่ีปุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เก็บรวบรวมขอ้มูลด้วย

ตนเอง 400 คน ในช่วงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิ เคราะห์ข้อมูล  ทําการประมวลข้อมูลและวิ เคราะห์ข้อมูลด้วย

คอมพิวเตอร์โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป (SPSS) 2 รูปแบบ คือ 

  1.1 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ 

จาํนวนร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) ของขอ้มูลเชิงคุณภาพในลกัษณะต่างๆ  

1.2 วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงอา้งอิง (Inferential Statistics) โดยใช้สถิติ ANOVA 

(T-test, F-test) และMultiple Regression Analysis (MRA) ของขอ้มูลเชิงปริมาณใน

ลกัษณะต่างๆ  

4.ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย เพศ, อายุ, อาชีพ, รายได,้ 

สถานภาพ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภครถยนต์นั่งไฮบริดค่าย

ญ่ีปุ่นแตกต่างกนั จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลอาชีพต่างกนัมีความพึง

พอใจของผูบ้ริโภครถยนต์นัง่ไฮบริดค่ายญ่ีปุ่นแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ 

.05 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผูบ้ริโภครถยนตน์ัง่ไฮบริดค่ายญ่ีปุ่น

จาํแนกตามอาชีพเป็นรายคู่ มีจาํนวน 2 คู่ ท่ีต่างกนั ไดแ้ก่ อาชีพวชิาชีพอิสระ/คา้ขาย มี

ระดบัความพึงพอใจมากกว่าอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน/พนักงานธนาคาร และ

อาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัวมีระดับความพึงพอใจมากกว่าอาชีพพนักงาน

บริษทัเอกชน/พนกังานธนาคาร ปัจจยัส่วนบุคคลรายไดต่้างกนัมีความพึงพอใจของ

ผูบ้ริโภครถยนตน์ัง่ไฮบริดค่ายญ่ีปุ่นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ .05 

  สมมติฐานที่ 2 และสมมติฐานที่ 3  ปัจจยัการให้บริการท่ีประกอบดว้ย การ

ให้บริการของบริการหลงัการขาย, พฤติกรรมการให้บริการของพนกังานขาย, ขอ้มูล

ข่าวสารของรถยนต์ท่ีผูบ้ริโภคต้องการซ้ือ, สถานท่ี(โชว์รูม) และปัจจัยอ่ืนๆ ท่ี

ประกอบด้วย ความไว้วางใจ, ภาพลักษณ์ของบริษัท,คุณภาพของรถยนต์ มี

ความสัมพนัธ์กับความพึงพอใจของผูบ้ริโภครถยนต์นั่งไฮบริดค่าย จากผลการ

วเิคราะห์ขอ้มูล มีเพียงปัจจยัขอ้มูลข่าวสารของรถยนตท่ี์ผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือ สถานท่ี
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(โชว์รูม) และคุณภาพของรถยนต์มีความสัมพนัธ์กับความพึงพอใจของผูบ้ริโภค

รถยนตน์ัง่ไฮบริดค่ายญ่ีปุ่น ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ R= .697   มีค่าเป็นบวก แสดง

วา่มีความสัมพนัธ์กนัมากในทิศทางเดียวกนั ค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจ R2= .486  

ซ่ึงมีค่าระหวา่ง 0-1 และมีค่ามากเขา้ใกล ้0 แสดงวา่สามารถอธิบายการกระจายของตวั

แปรตามไดถึ้ง 48.6% ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของสมการถดถอย S.E.E. = 

.81518 ซ่ึงมีค่าน้อย หมายความว่าผลวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณท่ีได้มีความ

น่าเช่ือถือสูง 

5.สรุปผลการวจัิย 

ผลการวจัิย  

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 400 คน พบว่า

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 270 คน มีอายุอยูร่ะหวา่ง 31-40 ปี รองลงมามีอายุ 20-

30 ปี ประกอบอาชีพรับราชการ/พนกังานของรัฐ/ลูกจา้งประจาํ รองลงมาประกอบ

วชิาชีพอิสระ/คา้ขาย มีรายไดร้ะหวา่ง 20,001-40,000 บาท รองลงมามีรายไดร้ะหวา่ง 

5,000-20,000 บาท มีสถานะสมรส รองลงมามีสถานะโสด  ปัจจัยการให้บริการ เม่ือ

พิจารณาเป็นรายกรณี พบวา่ ผูบ้ริโภครถยนตน์ัง่ไฮบริดค่ายญ่ีปุ่นมีความพึงพอใจมาก

เป็นอนัดบัหน่ึงคือ ความสะดวกรวดเร็วกบัการบาํรุงรักษาอย่างเร่งด่วน  การบริการ

ดว้ยท่าทาง หน้าตา ยิ้มแยม้แจ่มใส มีส่ือหลายช่องทางให้ลูกคา้ไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร 

สถานท่ีดูดีโออ่า น่าเข้าไปใช้บริการ ปัจจัยอื่น ๆ เม่ือพิจารณาเป็นกรณี พบว่า 

ผูบ้ริโภครถยนต์นั่งไฮบริดค่ายญ่ีปุ่นมีความพึงพอใจต่อความไวว้างใจในสินค้า 

บริษทัมีช่ือเสียงมายาวนาน และแบตเตอร่ีไฮบริดมีอายุการใชง้านท่ียาวนาน ความพึง

พอใจของผู้บริโภครถยนต์น่ังไฮบริดค่ายญี่ปุ่ น เม่ือพิจารณาเป็นกรณี พบวา่ ผูบ้ริโภค

รถยนต์นั่งไฮบริดค่ายญ่ีปุ่นมีความพึงพอใจต่อบริษัทโตโยต้าเป็นอันดับแรก 

รองลงมามีความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการของโตโยตา้  

ความพึงพอใจของผู้บริโภครถยนต์น่ังไฮบริดค่ายญี่ปุ่นจําแนกตามปัจจัย

ส่วนบุคคล ตวัแปรท่ีเป็นไปตามสมมติฐาน ปัจจยัส่วนบุคคลอาชีพ กบัรายได ้ระดับ

ความพึงพอใจของผู้บริโภครถยนต์น่ังไฮบริดค่ายญี่ปุ่น จําแนกตามปัจจัยการ
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ให้บริการ พบว่า ปัจจยัขอ้มูลข่าวสารของรถยนต์ท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือและสถานท่ี

(โชวรู์ม) มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภครถยนตน์ัง่ไฮบริดค่ายญ่ีปุ่น 

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์  มีความสัมพนัธ์กนัมากในทิศทางเดียวกนั ค่าสัมประสิทธ์ิ

ความพึงพอใจ สามารถอธิบายการกระจายของตวัแปรตามไดถึ้ง48.6% ระดับความ

พงึพอใจของผู้บริโภครถยนต์น่ังไฮบริดค่ายญีปุ่่ นจําแนกตามปัจจัยอืน่ ๆ  พบวา่ ปัจจยั

คุณภาพของรถยนต์มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภครถยนต์นัง่ไฮบริด

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ .05 มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ มีความสัมพนัธ์กนัมากใน

ทิศทางเดียวกนั ค่าสัมประสิทธ์ิความพึงพอใจ สามารถอธิบายการกระจายของตวัแปร

ตามไดถึ้ง48.6%  

การอภิปรายผลการวจัิย  

1. อภิปรายผลตามวตัถุประสงค์ 

 จากการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัสามารถบรรลุวตัถุประสงคท์ั้ง 3 ขอ้ท่ีตั้งไว ้ดงัน้ี 

ขอ้ท่ี 1. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างกนัของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อความพึง

พอใจของผูบ้ริโภครถยนต์นัง่ไฮบริดค่ายญ่ีปุ่น ผูว้ิจยัใช้สถิติเชิงพรรณาหาค่าความถ่ี

และสัดส่วนร้อยละ และใช้สถิติเชิงอ้างอิง ทดสอบค่าที (t-test) และค่าความ

แปรปรวนแบบทางเดียว (One – way analysis of variance: ANOVA) ในการทดสอบ

สมมติฐาน 

ขอ้ท่ี 2. เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัการให้บริการกบัความพึง

พอใจของผูบ้ริโภครถยนต์นั่งไฮบริดค่ายญ่ีปุ่น ผูว้ิจยัใช้สถิติเชิงพรรณาในการหา

ค่าเฉล่ีย (x̄ ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และใชส้ถิติเชิงอา้งอิง ค่าการถดถอย

แบบเส้นตรงพหุคูณ (Multiple regression analysis) ในการทดสอบสมมติฐาน 

ขอ้ท่ี 3. เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัอ่ืนๆ กบัความพึงพอใจของ

ผูบ้ริโภครถยนตน์ัง่ไฮบริดค่ายญ่ีปุ่น ผูว้ิจยัใชส้ถิติเชิงพรรณาในการหาค่าเฉล่ีย ( xˉ) 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และใชส้ถิติเชิงอา้งอิง ค่าการถดถอยแบบเส้นตรง

พหุคูณ (Multiple regression analysis) ในการทดสอบสมมติฐาน 
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2. อภิปรายผลตามสมมติฐาน 

 1. จากการวจิยัพบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลมีเฉพาะ อาชีพ, รายได ้ท่ีแตกต่างกนัมี

ผลต่อความพึงพอใจของผู ้บริโภครถยนต์นั่งไฮบริดค่ายญ่ีปุ่น ซ่ึงสอดคล้องกับ

งานวิจัย เร่ืองปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือรถยนต์นั่งส่วนบุคคลกับ

บุคลิกภาพของ ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาโตโยตา้กบัฮอนดา้ (ศิริ

ลกัษณ์ พรหมศร, 2550)  

2. จากการวิจยัพบว่า ปัจจยัด้านการให้บริการขอ้มูลข่าวสารของรถยนต์ท่ี

ผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือและสถานท่ี(โชวรู์ม) ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของ

ผูบ้ริโภครถยนต์นัง่ไฮบริดค่ายญ่ีปุ่น ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัเร่ือง การเปรียบเทียบ

ภาพลกัษณ์ท่ีพึงประสงค์ขององค์กรกบัภาพลกัษณ์ในใจผูใ้ช้รถยนต์นัง่ส่วนบุคคล

ค่ายญ่ีปุ่น ในเขตกรุงเทพมหานคร (กญัญรัตน์ หงส์วรนนัท,์ 2553)  

3. ปัจจยัอ่ืนๆ ปัจจยัคุณภาพของรถยนต์ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจ

ของผูบ้ริโภครถยนต์นั่งไฮบริดค่ายญ่ีปุ่น ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจยั เร่ืองปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์อเนกประสงค์ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพ (ชนิ

กานต ์พนมอุปถมัภ ์,2554)   

ข้อเสนอแนะ 

1 . ข้อเสนอแนะเพือ่การปฎบิัติงานจริง  

 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภครถยนตน์ัง่ไฮบริดค่าย

ญ่ีปุ่น คือ อาชีพและรายได้ ธุรกิจควรใช้กลยุทธ์มุ่งไปท่ีกลุ่มเป้าหมายท่ีผูบ้ริโภคท่ี

ประกอบอาชีพรับราชการ/พนกังานของรัฐ/ลูกจา้งประจาํ ส่วนใหญ่ก็จะมีรายไดอ้ยู่

ระหว่าง 20,001-40,000 บาท ซ่ึงถือว่าเป็นรายได้ระดบัปานกลางสามารถท่ีจะซ้ือ

รถยนตไ์ฮบริดได ้โดยมีเงินค่างวดท่ีจะจ่ายไดอ้ยา่งคล่องตวั เพราะมีอาชีพท่ีมัน่คง อีก

ทั้งต้องมีวางกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีสามารถสร้างความประทบัใจให้กับกลุ่มคน

เหล่าน้ี 

 ปัจจยัด้านการให้บริการท่ีมีความสัมพนัธ์กับความพึงพอใจของผูบ้ริโภค

รถยนตน์ัง่ไฮบริดค่ายญ่ีปุ่น ซ่ึงมีขอ้มูลข่าวสารของรถยนตท่ี์ผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือและ
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สถานท่ี(โชวรู์ม) ธุรกิจสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์จากการท่ีกลุ่มเป้าหมายมีความพึง

พอใจต่อการบริการขอ้มูลข่าวสารท่ีดี และสถานท่ี(โชวรู์ม) ซ่ึงมีให้เขา้ใช้บริการทัว่

ประเทศสูงสุด ซ่ึงเป็นข้อดีอยู่แล้ว ก็ควรวางแผนเพื่อใช้กลยุทธ์การส่งเสริมทาง

การตลาด โดยใชส่ื้อต่างๆ ใหเ้หมาะสม และกระตุน้ความตอ้งการมากยิง่ข้ึน 

 ปัจจยัอ่ืนๆ มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภครถยนต์นัง่ไฮบริด

ค่ายญ่ีปุ่น ปัจจยัอ่ืนๆ ปัจจยัคุณภาพของรถยนต์ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจ

ของผูบ้ริโภครถยนต์นั่งไฮบริดค่ายญ่ีปุ่น คือ ปัจจยัคุณภาพรถยนต์ บริษทัโตโยต้า

สามารถนําไปปรับใช้กับการวางแผนพัฒนาตัว เค ร่ืองยนต์และคุณภาพทุก

องคป์ระกอบใหส้มบูรณ์แบบและตรงความตอ้งการของลูกคา้ใหม้ากท่ีสุด 

2. ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 

 เน่ืองจากว่าตวัแปรอิสระปัจจยัส่วนบุคคลประกอบไปด้วย เพศ อายุ  และ

สถานภาพ การศึกษานั้นไม่ตรงกบัสมมติฐานท่ีไดต้ั้งไว ้ส่วนตวัแปรอิสระปัจจยัดา้น

การให้บริการและปัจจยัดา้นอ่ืนๆ มีเพียงการให้บริการของบริการหลงัการขาย  การ

ใหบ้ริการของพนกังานขาย  ความไวว้าง ภาพลกัษณ์ของบริษทัไม่ตรงกบัสมมติฐานท่ี

ไดต้ั้งไว ้จึงฝากใหผู้ว้จิยัท่ีสนใจทาํการศึกษาในเร่ืองน้ีต่อไป 

ในการศึกษาวิจยัคร้ังต่อไปผูว้ิจยัท่ีสนใจทาํการศึกษาในเร่ืองท่ีคล้ายกนัน้ี

ทาํการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อส่ิงแวดล้อม เช่น ระบบเคร่ืองยนต์ท่ีไม่เป็นพิษต่อ

ส่ิงแวดล้อม เ น่ืองจากปัจจุบันจะมีการรณรงค์หรือเห็นความสําคัญเก่ียวกับ

ส่ิงแวดลอ้ม เป็นอย่างมาก เพราะผูว้ิจยัเห็นว่าเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของ

ผูบ้ริโภครถยนตน์ัง่ไฮบริดค่ายญ่ีปุ่น 
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ความพงึพอใจในคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลเอกชนของผู้ประกนัตนเขต

สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพืน้ที่ 10 

(Satisfaction of Insured persons on Service at Private Hospitals of Social 

Security Office, Bangkok Area 10.) 

กมลรัตน์  มงัวงษ ์1   ดร.ไกรชิต  สุตะเมือง 2 

----------------------------------------------------------------------------- 

     บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีศึกษาความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของโรงพยาบาล

เอกชนของผูป้ระกนัตน เขตสํานกังานประกนัสังคมกรุงเทพมหานครพื้นท่ี 10 โดยมี

วตัถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษาความแตกต่างกนัของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อความพึง

พอใจในคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลเอกชนของผูป้ระกันตน 2.เพื่อศึกษา

ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมการตลาดกบัความพึงพอใจในคุณภาพการ

บริการของโรงพยาบาลเอกชนของผูป้ระกนัตน 3.เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง

ปัจจยัคุณภาพการให้บริการกบัความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของโรงพยาบาล

เอกชนของผูป้ระกนัตน มีขนาดกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 400 ตวัอย่าง ใช้แบบสอบถาม

เป็นเคร่ืองมือในการวิจยั ทาํการวิเคราะห์โดยใช้สถิติพรรณนาหาค่าร้อยละหรือ

ค่าเฉล่ีย และใชส้ถิติอา้งอิงใชว้ิธี t-Test F-Test Analysis of Variance (ANOVA)  และ

Multiple Regression Analysis(MRA) ผลการศึกษาพบวา่ อาชีพและรายไดท่ี้แตกต่าง

กันมีผลต่อความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลเอกชนของ

ผูป้ระกนัตน เขตสํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นท่ี 10 ต่างกนัอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และ ท่ีระดบั .05 ตามลาํดบั  

ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมการตลาดกับความพึงพอใจใน

คุณภาพการบริการของโรงพยาบาลเอกชนของผูป้ระกนัตน  เขตสาํนกังาน 

 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2 ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ประกนัสังคมกรุงเทพมหานครพื้นท่ี 10 พบว่า ทางด้านราคา ประชาสัมพนัธ์และ

ผลิตภณัฑ์ มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของโรงพยาบาล

เอกชนของผูป้ระกนัตน เขตสาํนกังานประกนัสังคมกรุงเทพมหานครพื้นท่ี 10 อยา่งมี

นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัคุณภาพการให้บริการกบั

ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลเอกชนของผูป้ระกนัตน เขต

สํานกังานประกนัสังคมกรุงเทพมหานครพื้นท่ี 10 พบว่า ดา้นแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ และ

ดา้นความรวดเร็วและความสะดวก มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในคุณภาพการ

บริการของโรงพยาบาลเอกชนของผู ้ประกันตน เขตสํานักงานประกันสังคม

กรุงเทพมหานครพื้นท่ี 10 อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05  และท่ีระดับ .01 

ตามลาํดบั 

คําสําคัญ : โรงพยาบาลเอกชน, สาํนกังานเขตประกนัสังคม  

    ABSTRACT 

This research studied the satisfaction of the quality of hospital services; the 

private insurer in the Social Security Office, Bangkok Area 10.The purposes were,  

1) To examine the different factors that affect personal satisfaction in the quality of 

hospital services; the private insurer. 2) To investigate the relationship between the 

marketing mix to satisfy the service quality of hospital insured. 3) To investigate the 

relationship between service quality and satisfaction in the quality of hospital 

services, the private insurer. A sample size of 400 for query a research tool. 

Analyzed using descriptive statistics, percentage, or mean for describing the 

variables and analyzing by t-Test F-Test Analysis of Variance (ANOVA) and 

Multiple Regression Analysis (MRA) to test the hypothesis. 

The results showed the Occupation and the income that were different 

effects on customer satisfaction in the quality of hospital services; the private 

insurer, the Social Security Office, Bangkok Area 10 are statistically significant at 

the .01 level, and .05, respectively. The relationship between the marketing mix and 
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satisfying the quality of service in hospitals; private insurer in the Social Security 

Office, Bangkok Area 10 found the pricing and the product correlated with 

satisfaction on service quality of the hospitals insurance were significantly at the 

.05. The correlation between the quality of customer services and the satisfaction in 

the quality of the hospital services; the private insurer found the specialist physician 

and the speed and convenience correlated the satisfaction of quality service of 

hospitals insurance at statistical significance level of .05 and .01, respectively. 

KEYWORDS: THE PRIVATE HOSPITALS, THE SOCIAL SECURITY OFFICE 

บทนํา 

 ประกันสังคมเกิดข้ึนเป็นคร้ังแรกในประเทศเยอรมนัเม่ือป�พ.ศ. 2524 

ภายใต�้การปกครองของ Riech Chancelor Bismarck โดยในปีพ.ศ. 2546 ประเทศ

เยอรมนับงัคบัใช้�ตรากฏหมายประกันสังคมฉบบัแรก เพื่อให้�ความคุ้มครอง

ลูกจา้งในเร่ืองการรักษาพยาบาลต่อมาในปีพ.ศ. 2547 เกิดการประกนัเก่ียวกบัการ

ประสบอนัตรายท่ีเกิดจากการทาํงาน รับผิดชอบต่อการประสบอนัตรายจากการ

ทาํงานของลูกจา้งให้�ความคุม้ครองเร่ืองของค่าใช�้จ่�ายในกรณีเจ็บป่�วยจาก

การทาํงานรวมไปถึงการจ่ายบาํนาญกรณีท่ีสูญเสียสมรรถภาพ และจ่ายบาํนาญให้

กรณีเสียชีวิต และในปีพ.ศ.2542บญัญติักฏหมายให้ความคุม้ครองแก่ผ�ูทุพพลภาพ

และคนชรา การประกนัสังคมของเยอรมนัจึงถือเป็�นนโยบายทางสังคมท่ีสามารถ

นาํมาใชไ้ด ้อยา่งเป็นระบบเป็นประเทศแรกในโลก ในเอเชีย ญ่ีปุ�นเป�นประเทศ

แรกท่ีนําระบบประกันสังคม ในเร่ืองการประกันการประสบอันตรายและโรค 

เน่ืองมาจากการทาํงานมาใช�้เม่ือปี พ.ศ. 2454 มีการประกนัสุขภาพในปีพ.ศ. 2484 

และสุดท�้ายคือการประกนัการว�่างงานในปีพ.ศ.2490 จึงถือวา่ประเทศญ่ีปุ่นเป็น

ผูน้ําทางด้านระบบประกันสังคมในเอเชีย ซ่ึงหลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ประเทศ 

อินเดีย พม่า ฟิลิปปินส์� ปากีสถาน ฯลฯ   จึงได�้เร่ิมนาํระบบประกนัสังคมมาใช ้

การประกนัสังคมในประเทศไทยได�้เร่ิมเขา้มามีบทบาท�ในประเทศไทย

เม่ือปีพ.ศ.2495 และได้มีการร่างพระราชบญัญติัประกันสังคม ข้ึนในวนัท่ี 27 
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ธันวาคม 2495 ต่อมาเม่ือว ันท่ี 9 กุมภาพันธ์  2497 มีการตราพระราชบัญญัติ

ประกนัสังคมพ.ศ. 2497 และมีประกาศพระราชบญัญติัจดัตั้งกรมประกนัสังคมข้ึน 

สังกดัอยูใ่นกระทรวงการคลงั สาระสาํคญัของพระราชบญัญติัประกนัสังคมพ.ศ.2497 

ได�้กาํหนดหลกัการประกนัสังคม เฉพาะลูกจา้งท่ีมีรายได�้ต่�อเดือนตั้งแต่ 500 

บาทข้ึนไป และให�้ผู�้ประกนัตน ผูว้า่จ�้าง และรัฐบาล ออกเงินสมทบเขา้ไว�้

ในกองทุนประกนัสังคมเป็นจาํนวนมากตามบญัชีอตัราเงินสมทบ โดยการกาํหนด

อัตราเงินสมทบจะแตกต่างข้ึนอยู่�กับช่วงรายได้� เพศ และส่วนแห่งความ

รับผิดชอบ โดยผูว้่าจ�้างหรือผูป้ระกันตนจะต้�องออกเงินสมทบมากกว่าผู�้

วา่จา้งหรือนายจ�้าง ส่�วนผูว้�่าจ�้างก็ต�้องออกเงินสมทบมากกวา่รัฐบาล แต่

�ทั้งน้ี อตัราเงินสมทบดงักล่าวมิได�้ แตกต่�างกนัมากนกั 

สํานกังานประกนัสังคมก่อตั้งข้ึนเม่ือเดือนกนัยายน 2533 โดยในช่วงแรกให้

ความคุม้ครองแก่สถานประกอบการท่ีมีลูกจา้งตั้งแต่ 20 คนข้ึนไป ต่อมาในปี 2536 

ไดข้ยายความคุม้ครองสู่สถานประกอบการท่ีมีลูกจา้งตั้งแต่ 10 คนข้ึนไป และในปี 

2545 ไดข้ยายความคุม้ครองให้ครอบคลุมสถานประกอบการท่ีมีลูกจา้งตั้งแต่ 1 คน

ข้ึนไป โดยมีสถานประกอบการข้ึนทะเบียนกบักองทุนประกนัสังคมเพิ่มข้ึนอย่าง

ต่อเน่ือง เจตนารมณ์ของกฏหมายประกนัสังคม กฏหมายประกนัสังคมมีเจตนารมณ์ท่ี

จะให้หลกั ประกนัแก่ลูกจา้งและบุคคลอ่ืนซ่ึงประสบอนัตราย เจ็บป่วยทุพพลภาพ 

ตาย อนัมิใช่เน่ืองจากการทาํงาน รวมทั้งกรณีคลอดบุตร กรณีสงเคราะห์บุตร กรณีชรา

ภาพ และสําหรับ กรณีว่างงาน ซ่ึงให้ หลักประกันเฉพาะลูกจ้าง และย ังให้

หลักประกนั แก่ลูกจ้างในระหว่างการปฏิบติังานให้แก่นายจ้าง โดยคุ้มครองการ

ประสบอนัตราย หรือการเจ็บป่วย ท่ีมีสาเหตุเน่ืองมาจากการทาํงาน รวมถึงการสูญ 

เสียอวยัวะ ทุพพลภาพ และตาย หรือสูญหาย อนั เน่ืองมาจากการทาํงานให้แก่นายจา้ง

อีกดว้ย 

คุณภาพการให้การบริการ คือ การสร้างความพึงพอใจ ตอบสนองความ

ต้องการแก่ผูรั้บบริการ สามารถใช้ เป็นพื้นฐานในการจดัการบริการ และพฒันา

คุณภาพการให้การบริการมีคุณภาพเพิ่มข้ึนได้ แนวความคิดเก่ียวกับคุณภาพการ

ให้บริการ เป็นส่ิงสําคญัหน่ึงในการสร้างความแตกต่างของธุรกิจการให้บริการ คือ 
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การรักษาระดบัการใหบ้ริการท่ีเหนือกวา่คู่แข่ง โดยเสนอคุณภาพการให้บริการตามท่ี

คาดหวงั และขอ้มูลต่าง ๆ เก่ียวกบัคุณภาพการใหบ้ริการท่ีผูรั้บบริการตอ้งการ  

ผู�้ประกนัตนย่�อมมีความคาดหวงัสูงต่อคุณภาพการบริการท่ีจะได้รับ 

คุณภาพการให้การบริการจึงเป็�นส่ิงหน่ึงท่ีผูป้ระกนัตนจะใชพ้ิจารณาเพื่อตดัสินใจ

เลือกโรงพยาบาลในการดูแลสุขภาพของตนเองเพราะผูป้ระกนัตนไดจ้่�ายเงินล่�

วงหน้าไปแล�้ว การพฒันาระบบประกนัสังคมต�้องอาศยัความรู้� ความเขา้ใจ 

ความร่วมมือจากทุกฝ่�ายท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นการปรับปรุงคุณภาพระบบการบริการ

ของโรงพยาบาล ตามนโยบายโครงการประกนัสงัคมใหดี้ข้ึนต่อไป 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างกนัของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจ

ในคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลเอกชนของผู ้ประกันตน เขตสํานักงาน

ประกนัสังคมกรุงเทพมหานครพื้นท่ี 10 

2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมการตลาดกบัความพึง

พอใจในคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลเอกชนของผูป้ระกนัตน เขตสํานกังาน

ประกนัสังคมกรุงเทพมหานครพื้นท่ี 10 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัคุณภาพการให้บริการกบัความพึง

พอใจในคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลเอกชนของผูป้ระกนัตน เขตสํานกังาน

ประกนัสังคมกรุงเทพมหานครพื้นท่ี 10 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อให้โรงพยาบาลท่ีเก่ียวข้องสามารถนําข้อเปรียบเทียบท่ีได้จาก

การศึกษาไปพฒันาและเป็นแนวทางในการบริการ 

2. เพื่อนาํผลการวิจยัเป็นขอ้มูลให้โรงพยาบาลท่ีเก่ียวขอ้งใชเ้ป็นแนวทางใน

การกาํหนดนโยบายและการดาํเนินการใหส้อดคลอ้งกบัความพึงพอใจ 

3.  เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู ้มีส่วนร่วมได้รับรู้และได้นําไปใช้

ประโยชน์จากการรับรู้ปัจจัยความพึงพอใจ และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ใน

หน่วยงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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สมมติฐานงานวจัิย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบไปดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา 

อาชีพ รายได ้การศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของ

โรงพยาบาลเอกชนของผูป้ระกนัตน เขตสํานักงานประกนัสังคมกรุงเทพมหานคร

พื้นท่ี 10 

2. ปัจจยัส่วนผสมการตลาด ท่ีประกอบไปด้วย Price Place Product 

Promotion มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของโรงพยาบาล

เอกชนของผูป้ระกนัตน เขตสาํนกังานประกนัสังคมกรุงเทพมหานครพื้นท่ี 10 

3. ปัจจัยคุณภาพการบริการ ท่ีประกอบไปด้วย �ความพร้อมอุปกรณ์

การแพทย ์แพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญความรวดเร็วและความสะดวก มีความสัมพนัธ์กบัความ

พึงพอใจในคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลเอกชนของผูป้ระกนัตน เขตสํานกังาน

ประกนัสังคมกรุงเทพมหานครพื้นท่ี 10 
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กรอบแนวความคิด 

 
 

 
 

 
 

 

ปัจจัยคุณภาพการบริการ 

¯ ความพร้อมอุปกรณ์การแพทย ์

¯ แพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ 

¯ ความรวดเร็วและความสะดวก 

ปัจจัยส่วนผสมการตลาด 

¯ Price 

¯ Place 

¯ Product 

¯ Promotion 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

¯ เพศ 

¯ อาย ุ

¯ สถานภาพ 

¯ ระดบัการศึกษา 

¯ อาชีพ 

¯ รายได ้

ความพงึพอใจในคุณภาพการ

บริการของโรงพยาบาล

เอกชนของผู้ประกนัตน 

สํานักงานประกันสังคม

กรุงเทพมหานครพืน้ที ่10 
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การทบทวนงานวจัิย 

 แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาความพึงพอใจในคุณภาพ

การบริการของโรงพยาบาลเอกชนของผู ้ประกันตน สํานักงานประกันสังคม

กรุงเทพมหานครพื้นท่ี 10 ในคร้ังน้ีครอบคลุมเน้ือหาสาํคญัต่างๆ ไดแ้ก่ 

ทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจ 

Kotler and Armstrong (2002) รายงานวา่ พฤติกรรมของมนุษยเ์กิดข้ึนตอ้งมี

ส่ิงจูงใจ (motive) หรือแรงขบัดนั (drive) เป็นความตอ้งการท่ีกดดนัจนมากพอท่ีจะจูง

ใจให้บุคคลเกิดพฤติกรรมเพื่อตอบสนองความตอ้งการของตนเอง  ซ่ึงความตอ้งการ

ของแต่ละคนไม่เหมือนกนั  ความตอ้งการบางอย่างเป็นความตอ้งการทางชีววิทยา

(biological) เกิดข้ึนจากสภาวะตึงเครียด เช่น ความหิวกระหายหรือความลาํบาก

บางอย่าง เป็นความตอ้งการทางจิตวิทยา (psychological) เกิดจากความตอ้งการการ

ยอมรับ (recognition) การยกยอ่ง (esteem) หรือการเป็นเจา้ของทรัพยสิ์น (belonging) 

ความตอ้งการส่วนใหญ่อาจไม่มากพอท่ีจะจูงใจใหบุ้คคลกระทาํในช่วงเวลานั้น ความ

ตอ้งการกลายเป็นส่ิงจูงใจ เม่ือไดรั้บการกระตุน้อย่างเพียงพอจนเกิดความตึงเครียด 

โดยทฤษฎีท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสุด มี 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีของอบัราฮมั มาสโลว ์

และทฤษฎีของซิกมนัด ์ฟรอยด ์

1.ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว ์(Maslow’s theory motivation) 

อบัราฮมั  มาสโลว ์(A.H.Maslow) คน้หาวิธีท่ีจะอธิบายว่าทาํไมคนจึงถูก

ผลักดันโดยความต้องการบางอย่าง ณ เวลาหน่ึง ทาํไมคนหน่ึงจึงทุ่มเทเวลาและ

พลงังานอยา่งมากเพื่อให้ไดม้าซ่ึงความปลอดภยัของตนเองแต่อีกคนหน่ึงกลบัทาํส่ิง

เหล่านั้ น เพื่อให้ได้รับการยกย่องนับถือจากผูอ่ื้น คาํตอบของมาสโลว์ คือ ความ

ต้องการของมนุษย์จะถูกเรียงตามลําดับจากส่ิงท่ีกดดันมากท่ีสุดไปถึงน้อยท่ีสุด 

ทฤษฎีของมาสโลวไ์ดจ้ดัลาํดบัความตอ้งการตามความสําคญั (Kotler and Armstrong, 

2002)คือ 

• ความตอ้งการทางกาย (physiological needs) เป็นความตอ้งการ

พื้นฐาน คือ อาหาร ท่ีพกั อากาศ ยารักษาโรค 
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• ความตอ้งการความปลอดภยั (safety needs) เป็นความตอ้งการท่ี

เหนือกว่า ความตอ้งการเพื่อความอยูร่อด เป็นความตอ้งการในดา้น

ความปลอดภยัจากอนัตราย 

• ความตอ้งการทางสังคม (social needs) เป็นการตอ้งการการยอมรับ

จากเพื่อน 

• ความตอ้งการการยกยอ่ง (esteem needs) เป็นความตอ้งการการยก

ยอ่งส่วนตวั ความนบัถือและสถานะทางสังคม 

• ความตอ้งการให้ตนประสบความสําเร็จ (self – actualization needs) 

เป็นความตอ้งการสูงสุดของแต่ละบุคคล ความตอ้งการทาํทุกส่ิงทุก

อยา่งไดส้าํเร็จ 

บุคคลพยายามท่ีสร้างความพึงพอใจให้กบัความตอ้งการท่ีสําคญัท่ีสุดเป็น

อนัดบัแรกก่อนเม่ือความตอ้งการนั้นไดรั้บความพึงพอใจ ความตอ้งการนั้นก็จะหมด

ลงและเป็นตวักระตุ้นให้บุคคลพยายามสร้างความพึงพอใจให้กบัความต้องการท่ี

สําคญัท่ีสุดลาํดบัต่อไป ตวัอย่าง เช่น คนท่ีอดอยาก (ความตอ้งการทางกาย) จะไม่

สนใจต่องานศิลปะช้ินล่าสุด (ความตอ้งการสูงสุด) หรือไม่ตอ้งการยกย่องจากผูอ่ื้น 

หรือไม่ตอ้งการแมแ้ต่อากาศท่ีบริสุทธ์ิ (ความปลอดภยั) แต่เม่ือความตอ้งการแต่ละขั้น

ไดรั้บความพึงพอใจแลว้ก็จะมีความตอ้งการในขั้นลาํดบัต่อไป 

2.ทฤษฎีแรงจูงใจของฟรอยด ์

ซิกมนัด์ ฟรอยด์ ( S. M. Freud) ตั้งสมมุติฐานวา่บุคคลมกัไม่รู้ตวัมากนกัวา่

พลังทางจิตวิทยามีส่วนช่วยสร้างให้เกิดพฤติกรรม ฟรอยด์พบว่าบุคคลเพิ่มและ

ควบคุมส่ิงเร้าหลายอยา่ง ส่ิงเร้าเหล่าน้ีอยูน่อกเหนือการควบคุมอยา่งส้ินเชิง บุคคลจึง

มีความฝัน พดูคาํท่ีไม่ตั้งใจพดู มีอารมณ์อยูเ่หนือเหตุผลและมีพฤติกรรมหลอกหลอน

หรือเกิดอาการวติกจริตอยา่งมาก(Kotler and Armstrong, 2002) 

อัครยา จีนการณ์ (2551)  ศึกษาถึงปัจจัยส่วนบุคคลความรู้ด้านการ

ประกันสังคมและความพึงพอใจของผู ้ประกันตนท่ีมารับบริการในสํานักงาน

ประกนัสังคมจงัหวดัปัตตานี พบวา่ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ และ 
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รายได ้มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

อภิชาติ วุฒิเสลา (2553) ศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการใช้

บริการสุขภาพภายใตโ้ครงการหลกัประกนัสุขภาพถว้นหน้าของประชาชน จงัหวดั

อาํนาจเจริญ พบว่า ประชาชนภายใตโ้ครงการหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ จงัหวดั

อํานาจเจริญ ปั�จจัยด้านความพึงพอใจ ได้แก่�  ความพึงพอใจต่�อการ

ประสานงานของการบริการ   อธัยาศยัและความเอาใจใส่�ของเจ�้าหน�้าท่ี ค่�

าใช้จ่ายเม่ือใช้�บริการ ความสะดวกท่ีได้�รับจากบริการ ขอ้มูลท่ีได้�รับจาก

บริการ คุณภาพการบริการ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้�บริการสุขภาพ

ภายใต�้โครงการหลกัประกนัสุขภาพถว้นหน้า ของประชาชนจงัหวดัอาํนาจเจริญ 

อย�่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ธนกร  บุญส่งเสริมสุข (2551) ศึกษาปั�

จจัยส่�วนบุคคลของผู ้�ประกันตนต่�อการให้�บริการของโรงพยาบาล

พระนครศรีอยุธยาตามโครงการประกนัสังคม พบวา่ ผูป้ระกนัตนมีความพึงพอใจต่

�อการให�้บริการของโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาตามโครงการประกนัสังคมด้

�านเวชระเบียนด�้านการตรวจรักษาของแพทย�์และพยาบาล และด�้านการ จ่

�ายยาและเวชภณัฑ�์ ในระดบัมาก ส่วนด�้านอาคารสถานท่ีและส่ิงอาํนวยความ

สะดวกโดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ผูป้ระกนัตนท่ีมีอายุ ภูมิลาํเนา สถานท่ี

ทาํงาน ลกัษณะงาน และอายกุารทาํงาน ต่�างกนัมีระดบัความพึงพอใจต่อการให้�

บริการของโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาตามโครงการประกนัสังคมแตกต่�างกนั 

อย�่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ระเบียบวธีิวจัิย 

 การวิจัยคร้ังน้ี เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย  คือ 

ผู ้ประกันตนตามโครงการประกันสังคมท่ีใช้โรงพยาบาลเอกชนในโครงการ

ประกนัสังคมเขตสํานกังานประกนัสังคมกรุงเทพมหานครพื้นท่ี 10 ขนาดของกลุ่ม

ตวัอย่างจาํนวน 400 ตวัอย่าง สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือสถิติเชิงพรรณนา

หรือบรรยาย (Descriptive Statistics) โดยการหาค่าร้อยละหรือค่าเฉล่ีย เพื่ออธิบาย

ลกัษณะตวัแปร และสถิติอา้งอิง (Inferential Statistics) โดยการใชว้ิธี t-Test F-Test 
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Analysis of Variance (ANOVA) และMultiple Regression Analysis (MRA) เพื่อ

ทดสอบสมมติฐาน 

สรุปผลการวจัิย 

1.  ปัจจัยส่วนบุคคลกบัความพงึพอใจ 

ผลการวิจยัผูป้ระกนัตนท่ีเขา้รับบริการโรงพยาบาลเอกชนเขตสํานักงาน

ประกนัสังคมกรุงเทพมหานครพื้นท่ี 10 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีจาํนวนมากท่ีสุด 236 

คน คิดเป็นร้อยละ 59 อายุอยูร่ะหวา่ง 20-30 ปี มีจาํนวนมากท่ีสุด 197 คน คิดเป็นร้อย

ละ 49.25 สถานะโสดมีจาํนวนมากท่ีสุด 286 คน คิดเป็นร้อยละ 71.5  ระดบัการศึกษา

ปริญญาตรีมีจาํนวนมากท่ีสุด 298 คน คิดเป็นร้อยละ 74.5 มีอาชีพเป็นพนกังาน

รัฐวิสาหกิจ/พนกังานในหน่วยงานของรัฐมีจาํนวนมากท่ีสุด 301 คน คิดเป็นร้อยละ

75.25 รายไดต่้อเดือน 10,001-20,000 บาทมีจาํนวนมากท่ีสุด 273 คน คิดเป็นร้อยละ 

68.25 

2.  ปัจจัยส่วนประสมการตลาดกบัความพงึพอใจ 

จากการวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมการตลาด 4Ps ทั้ง 

4 ดา้นของผูต้อบแบบสอบถามในแต่ละดา้น มีดงัน้ี ดา้นราคา พบวา่ ความคุม้ค่าของ

บริการโรงพยาบาลเอกชนเขตสํานกังานประกนัสังคมกรุงเทพมหานครพื้นท่ี 10  มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.44 ด้านสถานท่ี พบว่า ความสะดวกในการเขา้ถึง การมีเครือข่าย

สําหรับการรักษาพยาบาล ตลอดจนส่ิงแวดลอ้มในโรงพยาบาลเอกชนเขตสํานกังาน

ประกนัสังคมกรุงเทพมหานครพื้นท่ี 10 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.39 ดา้นประชาสัมพนัธ์ 

พบว่า การจดัรายการพิเศษเก่ียวกบับริการทางการแพทยแ์ละการให้ขอ้มูลข่าวสาร

ต่างๆของโรงพยาบาลเอกชนเขตสํานกังานประกนัสังคมกรุงเทพมหานครพื้นท่ี 10 มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.14 ดา้นผลิตภณัฑ ์พบวา่ การบริการทางการแพทยท่ี์ทางโรงพยาบาล

เอกชนเขตสาํนกังานประกนัสังคมกรุงเทพมหานครพื้นท่ี 10 มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 6.76 

3.  ปัจจัยคุณภาพการบริการกบัความพงึพอใจ 

ดา้นความพร้อมอุปกรณ์การแพทย ์พบวา่ การรักษาท่ีครบวงจรและทนัสมยั

ของโรงพยาบาลเอกชนเขตสํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นท่ี 10 มี
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ค่าเฉล่ีย 6.34 ดา้นแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ พบวา่ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์

ของแพทยโ์รงพยาบาลเอกชนเขตสาํนกังานประกนัสังคมกรุงเทพมหานครพื้นท่ี 10 มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.39 ดา้นความรวดเร็วและความสะดวก พบวา่ การดาํเนินการท่ีเป็น

ระบบขั้นตอนของโรงพยาบาลเอกชนเขตสํานกังานประกนัสังคมกรุงเทพมหานคร

พื้นท่ี 10 มีค่าเฉล่ีย 6.59 

อภิปรายผลการวจัิย 

1. อภิปรายผลตามวตัถุประสงค์ 

การศึกษาความแตกต่างกนัของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจ

ในคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลเอกชนของผู ้ประกันตน เขตสํานักงาน

ประกนัสังคมกรุงเทพมหานครพื้นท่ี 10 เป็นไปตามวตัถุประสงค์โดยพบว่า ความ

แตกต่างทางดา้นอาชีพ และรายได ้มีผลต่อความพึงพอใจ อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .01 และ ท่ีระดบั .05 ตามลาํดบั ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสม

การตลาดกับความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลเอกชนของ

ผูป้ระกันตน เขตสํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นท่ี 10 เป็นไปตาม

วตัถุประสงคโ์ดยพบวา่ ความแตกต่างทางดา้นราคา ประชาสัมพนัธ์และผลิตภณัฑ์ มี

ผลต่อความพึงพอใจ อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 การศึกษาความสัมพนัธ์

ระหว่างปัจจยัคุณภาพการให้บริการกับความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของ

โรงพยาบาลเอกชนของผูป้ระกนัตน เขตสํานักงานประกนัสังคมกรุงเทพมหานคร

พื้นท่ี 10 เป็นไปตามวตัถุประสงคโ์ดยพบว่า ความแตกต่างทางดา้นแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ 

และดา้นความรวดเร็วและความสะดวก พบวา่ มีผลต่อความพึงพอใจ อยา่งมีนยัสําคญั

ทางสถิติท่ีระดบั .05 และ ท่ีระดบั .01 ตามลาํดบั 

2. อภิปรายผลตามสมมติฐาน 

 จากสมมติฐานท่ีว่า  ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีประกอบไปด้วย เพศ อาย ุ

สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้ การศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึง

พอใจในคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลเอกชนของผูป้ระกนัตน เขตสํานกังาน

ประกนัสังคมกรุงเทพมหานครพื้นท่ี 10 พบวา่ ไม่เป็นไปตามสมมติฐานทั้งหมด โดย
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ท่ีมีความแตกต่าง 2 ดา้นคือ อาชีพ แตกต่างอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และ

รายได้แตกต่างอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของ 

อคัรยา จีนการณ์ (2551) ศึกษาถึงปัจจยัส่วนบุคคลความรู้ดา้นการประกนัสังคมและ

ความพึงพอใจของผูป้ระกันตนท่ีมารับบริการในสํานักงานประกันสังคมจงัหวดั

ปัตตานี ปัจจยัส่วนผสมการตลาด ท่ีประกอบไปดว้ย Price Place Product Promotion 

มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลเอกชนของ

ผูป้ระกนัตน เขตสํานกังานประกนัสังคมกรุงเทพมหานครพื้นท่ี 10 พบวา่ ไม่เป็นไป

ตามสมมติฐานทั้งหมด โดยดา้นราคา ประชาสัมพนัธ์และผลิตภณัฑ์ แตกต่างอยา่งมี

นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อภิชาต วุฒิเสลา (2553) 

ศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์�ต่อพฤติกรรมการใช�้บริการสุขภาพภายใตโ้ครงการ

หลกัประกนัสุขภาพถว้นหน�้าของประชาชน จงัหวดัอาํนาจเจริญ ปัจจยัคุณภาพการ

บริการ ท่ีประกอบไปดว้ย �ความพร้อมอุปกรณ์การแพทย ์แพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญความ

รวดเร็วและความสะดวก มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของ

โรงพยาบาลเอกชนของผูป้ระกนัตน เขตสํานักงานประกนัสังคมกรุงเทพมหานคร

พื้นท่ี 10 พบวา่ ไม่เป็นไปตามสมมติฐานทั้งหมด โดยดา้นแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ และดา้น

ความรวดเร็วและความสะดวก แตกต่างอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ ท่ี

ระดบั .01 ตามลาํดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธนกร  บุญส่งเสริมสุข (2551) 

ศึกษาปั�จจยัส่�วนบุคคลของผู�้ประกนัตนต่�อการให้บริการของโรงพยาบาล

พระนครศรีอยธุยาตามโครงการประกนัสังคม  

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะเพือ่การปฏิบัติการจริง 

ด้านปัจจัยส่วนบุคคลโรงพยาบาลเอกชน เขตสํานักงานประกันสังคม

กรุงเทพมหานครพื้นท่ี 10 ควรใหค้วามสนใจกบั อาชีพและรายได ้เป็นหลกั 

ดา้นปัจจยัส่วนผสมการตลาดโรงพยาบาลเอกชน เขตสํานกังานประกนัสังคม

กรุงเทพมหานครพื้นท่ี 10 ควรใหค้วามสนใจกบั ราคา ประชาสัมพนัธ์ และผลิตภณัฑ ์

เป็นหลกั 
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ทางด้านคุณภาพการบริการโรงพยาบาลเอกชน เขตสํานักงานประกนัสังคม

กรุงเทพมหานครพื้นท่ี 10 ควรใหค้วามสนใจกบั ดา้นแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ และดา้นความ 

รวดเร็วและความสะดวก เป็นหลกั 

2. ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 

 ผูว้จิยัขอฝากใหผู้ท่ี้สนใจศึกษาปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในคุณภาพ

การให้บริการเพิ่มเติม เน่ืองจากยงัมีปัจจยัอ่ืนท่ีมีผลต่อความพึงพอใจอีก 24.8% ใน

การทาํวจิยัคร้ังต่อไปเพื่อใหโ้รงพยาบาลเอกชนมีการบริการต่อผูป้ระกนัตนท่ีดียิง่ข้ึน 
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การตัดสินใจใช้บริการธุรกจิสปาของบุคคลทีอ่ยู่ในวยักลางคนขึน้ไปในเขต

กรุงเทพมหานคร 

THE DECISION MAKING TO USE THE SPA SERVICE OF MIDDLE AGE 

PEOPLE IN BANGKOK 

สุธาว ี   ปฏิการ0

1 ดร.ณกมล    จันทร์สม1

2  

.................................................................................................. 

บทคดัยอ่ 

 งานวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัเชิงปริมาณ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาสภาพทัว่ไป

ท่ีเก่ียวกบัการตดัสินใจใช้สปาของบุคคลท่ีอยู่ในวยักลางคนข้ึนไป และเพื่อสํารวจ

ความคาดหวงัตามกลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาด 7Ps และพฤติกรรมการเลือกใช้

บริการท่ีมีต่อการใชบ้ริการในธุรกิจสปาของบุคคลท่ีอยูใ่นวยักลางคนข้ึนไป ตลอดจน

เพื่อนาํเสนอแนวทางในการตดัสินใจใช้สปาภายใตก้ลยุทธ์ 7Ps และพฤติกรรมการ

เลือกใช้บริการสปาของบุคคลท่ีอยู่ในวยักลางคนข้ึนไป ซ่ึงเป็นการสอบถามไปยงั

กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูท่ี้อยูใ่นวยักลางคนข้ึนไป (อายุตั้งแต่ 40 ปีข้ึนไป) ในท่ีน้ีผูว้ิจยัได้

ทาํการศึกษาประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น จาํนวนทั้งส้ิน 400 ตวัอย่าง 

สถิติท่ีใช้ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) t-test, f-test และ Multiple Regression Analysis (MRA) ซ่ึง

ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลในด้านเพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายไดต้่อเดือน 

อาชีพ และสถานภาพ ส่งผลต่อความคาดหวงัตามกลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาด 7Ps 

ต่อการใช้บริการสปาของผูท่ี้อยูใ่นวยักลางคนข้ึนไป นอกจากนั้นความคาดหวงัตาม

กลยทุธ์ส่วนผสมทางการตลาด 7Ps ยงัส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใชส้ปาของผูท่ี้อยู่

ในวยักลางคนข้ึนไปอีกดว้ย 

คําสําคัญ : สปา 

 

                                                 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 

2 ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ABSTRACT 

This research is a quantitative research. This research aims to study the 

general conditions related to the decision of middle age people on spa selection in 

order to survey the expectation according to 7P’s Marketing Mix strategy, propose 

the guideline upon spa selection under7P’s Marketing Mix strategy and the behavior 

of middle age people on selecting the service of spa business  by 400 samples of 

middle age people in Bangkok only. Statistics used in colleting data is descriptive 

statistics including percentage, mean,  standard deviation , t-test, f-test and  Multiple 

Regression Analysis (MRA)  The results show that of analyzing and comparing 

personal factors classified by gender, age, monthly income, occupation,.and status 

affect on the opinion towards the expectation according to 7P’s Marketing Mix 

strategy of current spa usage of middle age people. And the expectation according 

to 7 P’s Marketing Mix strategy affect behavior of middle age people on selecting 

the service of spa business. 

Keyword: Spa Business, People in the middle age and older, decision making 
 

1.บทนํา 

ประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศท่ีมีการเปล่ียนแปลงทางสังคม (Social 

transition) ในหลายๆ ดา้นท่ามกลางกระแสโลกานุวฒัน์ (Globalizations) โดยเร่ิมเห็น

ความชัดเจนตั้งแต่ประเทศไดมี้การกาํหนดแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ฉบบัแรก พ.ศ. 2504 จนกระทัง่ปัจจุบนัมีการใช้แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 10 โดยการ

ดาํเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการบริหารจดัการของภาครัฐบาลในช่วงระยะเวลา

กวา่ 4 ทศวรรษท่ีผา่นมา ทาํใหโ้ครงสร้างทางสังคมและวถีิการดาํเนินชีวิตของคนไทย

เปล่ียนแปลงไป อาทิ ภาคการผลิตท่ีมุ่งเขา้สู่อุตสาหกรรม สังคมเร่ิมมีความเป็นเมือง

มากข้ึน ประเทศมีพฒันาการทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การศึกษาและการ

สาธารณสุข รวมถึงมีการเปล่ียนแปลงในโครงสร้างทางประชากรของประเทศท่ีมุ่ง

เข้าสู่สังคมผูท่ี้อยู่ในวยักลางคนข้ึนไป เป็นต้น ส่ิงหน่ึงท่ามกลางสถานการณ์การ
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เปล่ียนแปลงดงักล่าว การเปล่ียนแปลงทางสังคมของประเทศเร่ิมกลายเป็นปัจจยัท่ี

สําคญั ท่ีผลกัดนัให้ภาคธุรกิจตอ้งปรับกลยุทธ์และช่องทางในการดาํเนินธุรกิจอย่าง

กวา้งขวาง พบวา่ธุรกิจท่ีเก่ียวกบัการดูแลสุขภาพ (Healthy) จะไดรั้บความสนใจจาก

ผูบ้ริโภคในอนาคต โดยพื้นฐานแนวคิดดงักล่าวมาจากสาเหตุท่ีผูบ้ริโภคในสังคม

เมืองเร่ิมมีความสนใจและใส่ใจในภาวะสุขภาพมากข้ึน อนัเน่ืองมาจากภาวการณ์

ทาํงานท่ีเม่ือยลา้ การเผชิญกบัมลภาวะท่ีบัน่ทอนสุขภาพต่างๆ อีกทั้งความกา้วหน้า

ทางวิทยาการทางการแพทย ์ความรู้ของผูบ้ริโภครวมถึงความสามารถในการเขา้ถึง

แหล่งสารสนเทศทางด้านสุขภาพต่างๆ ทาํให้ประชาชนมีความรู้และรักษาสุขภาพ

มากข้ึน และท่ีสําคญัธุรกิจดงักล่าวไดรั้บความสนใจอยา่งแพร่หลายจากนกัท่องเท่ียว

ต่างประเทศ (สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล, 2554) 

ธุรกิจสปาเขา้มาในประเทศไทยเม่ือประมาณ 10 ปีท่ีแล้ว ช่วงนั้นสปาเป็น

เพียงธุรกิจท่ีแฝงตวัอยู่ภายในโรงแรมหรูเพื่อรองรับนักท่องเท่ียวต่างชาติเป็นหลกั 

ปัจจุบนันอกจากนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีแสวงหาบริการดา้นสปาแลว้ คนไทยเองก็

ให้ความสนใจไม่แพก้นั ส่งผลให้ธุรกิจสปามีอตัราการขยายตวัเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ ธุรกิจ 

สปาในประเทศไทยจึงมีผูป้ระกอบการท่ีเป็นชาวไทย ท่ามกลางกระแสแนวโนม้การ

เปล่ียนแปลงโครงสร้างทางประชากรของประเทศไทยนับจากน้ี ธุรกิจสปามีความ

จาํเป็นตอ้งมีการปรับเปล่ียนแนวทางการดาํเนินธุรกิจให้รองรับกบัโครงสร้างของ

ผูบ้ริโภคในอนาคตท่ีเพิ่มจาํนวนมากข้ึนโดยเฉพาะผูท่ี้อยูใ่นวยักลางคน(อายุ 40 ปีข้ึน

ไป)  ก็เป็นท่ีน่ากังวลเก่ียวกับขีดความสามารถและศักยภาพในการรองรับการ

ให้บริการในประเด็นการดาํเนินธุรกิจท่ีเหมาะสม เพื่อรองรับการขยายตวัทางธุรกิจ 

ดงันั้น ผูว้จิยัจึงสนใจท่ีทาํการศึกษาแนวทางการจดัการธุรกิจสปาของบุคคลท่ีอยูใ่นวยั

กลางคนข้ึนไปซ่ึงเป็นวยัท่ีจะตอ้งมีการเตรียมความพร้อมของร่างกายท่ีจะเขา้สู่วยั

กลางคนข้ึนไปซ่ึงนบัวนัจะมีแนวโนม้เพิ่มข้ึน โดยธุรกิจประเภทน้ีสามารถสร้างงาน

สร้างรายได้ให้แก่แรงงานซ่ึงส่วนใหญ่มาจากประชาชนในทอ้งถ่ิน นับว่าเป็นการ

เสริมสร้างความเขม้แขง็ทางเศรษฐกิจชุมชน รวมถึงการกระตุน้เศรษฐกิจในทอ้งถ่ินท่ี

จะนาํไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มและพฒันาศกัยภาพการแข่งขนัในเชิงธุรกิจได ้ 
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วตัถุประสงค์การวจัิย 

            1. เพื่อศึกษาสภาพทัว่ไปท่ีเก่ียวกบัการตดัสินใจใชส้ปาของบุคคลท่ีอยูใ่นวยั

กลางคนข้ึนไป 

            2. เพื่อสาํรวจความคาดหวงัตามกลยทุธ์ส่วนผสมทางการตลาด 7Ps และ

พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการท่ีมีต่อการใชบ้ริการในธุรกิจสปาของบุคคลท่ีอยูใ่นวยั

กลางคนข้ึนไป 

3. เพื่อนาํเสนอแนวทางในการตดัสินใจใชส้ปาภายใตก้ลยทุธ์ 7Ps และ

พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสปาของบุคคลท่ีอยูใ่นวยักลางคนข้ึนไป 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

  1. นาํไปใชเ้พื่อประกอบการตดัสินใจในการประกอบธุรกิจสปาของบุคคลท่ี

อยูใ่นวยักลางคนข้ึนไป 

2. นาํไปใชเ้พื่อเป็นแนวทางในการกาํหนดกลยทุธ์ส่วนผสมทางการตลาด 

7Ps ต่อการใชบ้ริการสปาของบุคคลท่ีอยูใ่นวยักลางคนข้ึนไป 

3. นาํไปใชเ้พื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐานสาํหรับการศึกษาแนวทางในการตดัสินใจ

ใชส้ปาของบุคคลท่ีอยูใ่นวยักลางคนข้ึนไปภายใตก้ลยทุธ์ 7Ps และพฤติกรรมการ

เลือกใชบ้ริการ 

สมมติฐานการวจัิย 

      1. บุคคลท่ีอยู่ในวยักลางคนข้ึนไปท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ อายุ ระดบั

รายได ้ระดบัการศึกษา ท่ีมาของรายได ้สถานภาพ อาชีพแตกต่างกนัมีความคาดหวงั

ตามกลยทุธ์ส่วนผสมทางการตลาด 7Ps ต่อการใชบ้ริการในธุรกิจสปาของผูท่ี้อยูใ่นวยั

กลางคนข้ึนไป ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) สถานท่ี (Place) การส่งเสริม

การตลาด (Promotion) กระบวนการ (Process) พนกังาน (People) และ ลกัษณะทาง

กายภาพ (Physical) แตกต่างกนั  

 2. ส่วนผสมทางการตลาด 7Ps มีผลต่อพฤติกรรมในการเลือกใช้สปาของ

บุคคลท่ีอยูใ่นวยักลางคนข้ึนไป 

 



214 

( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี2 ฉบบัท่ี 4 ) 

กรอบแนวคิดการวจัิย 

                       ตัวแปรอสิระ                        ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. แนวคิด 

2. แนวคิด  

ในการศึกษาวจิยัเร่ืองการตดัสินใจการใชบ้ริการธุรกิจสปาของบุคคลท่ีอยูใ่น

วยักลางคนข้ึนไป ผูว้จิยัไดท้าํการทบทวนวรรณกรรมและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใช้

เป็นแนวทางการศึกษา ซ่ึงเน้ือหาท่ีทบทวนมีรายละเอียดดงัน้ี 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

- เพศ   

- อาย ุ  

- ระดบัการศึกษา 

- รายไดต้่อเดือน 

- อาชีพ 

- สถานภาพ 

คาดหวงัตามกลยุทธ์ส่วนผสมทาง

การตลาด 7Ps ต่อการใช้บริการใน สปา

ของผู้ทีอ่ยู่ในวยักลางคนขึน้ไป 

- ผลิตภณัฑ ์(Product)  

- ราคา (Price)  

- สถานท่ี (Place)  

- การส่งเสริมการตลาด 

(Promotion)  

- กระบวนการ (Process)  

- พนกังาน (People)  

- ลกัษณะทางกายภาพ 

(Physical)  

พฤตกิรรมการเลอืกใช้สปาของผู้ทีอ่ยู่

ในวยักลางคนขึน้ไป 

- แหล่งขอ้มูลท่ีใชใ้นการปรึกษา

เพ่ือการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

สปา 

- แหล่งขอ้มูลท่ีใชใ้นการรับฟัง

ข่าวสาร 

- ประเภทของสปาท่ีชอบใช้

บริการ 

- ชนิดของสปาท่ีชอบใชบ้ริการ 

- วตัถุประสงคข์องการมาใช้

บริการสปา 
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  1.แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัสปา 

คาํวา่ สปา มาจากรากศพัทภ์าษาละตินวา่ Sanus Per Acqua หมายถึง การมี

สุขภาพดีดว้ยนํ้า หรือการใชน้ํ้ าเป็นองคป์ระกอบสําคญัในการบาํบดัรักษาสุขภาพ ไม่

วา่จะเป็น การอาบนํ้าแร่ แช่นํ้ านม การอบไอนํ้ า หรือการด่ืมนํ้ าแร่ บา้งก็วา่ คาํวา่ สปา 

มาจากช่ือเมือง SPA ซ่ึงเป็นเมืองเล็ก ๆ ในประเทศเบลเยี่ยมท่ีเป็นแหล่งนํ้ าพุร้อน และ

เป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีชาวยุโรปชั้นสูงในยุคศตวรรษท่ี 17 นิยมมาพกัผ่อน อาบนํ้ าแร่ 

และเล่นคาสิโนกนัมาก สาํหรับการใชน้ํ้าเพื่อการบาํบดัและผอ่นคลายนั้น มีมาแต่สมยั

โบราณแลว้ ชาวกรีกโบราณนิยมการอาบแช่นํ้ า โดยมีการสร้างอ่างเก็บนํ้ าและท่อส่ง

นํ้ ามายงัอ่างเก็บนํ้ ามาตั้งแต่ 500 ปีก่อนคริสตกาล ในขณะท่ีชาวโรมนันิยมการอาบ

นํ้าแร่ แช่นํ้านม เพื่อผอ่นคลาย รักษาโรคและดูแลผวิพรรณ (บายสปา, 2554) 

2. แนวคิดและทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาดด้านธุรกจิบริการ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2546: 434) กล่าวไวว้า่ การใชส่้วนประสมทาง

การตลาด (Marketing Mix) ด้านธุรกิจบริการ 7 ด้าน (7P’s) ประกอบด้วย (1) 

ผลิตภณัฑ์/บริการ (2) ราคา (3) การจดัจาํหน่าย (4) การส่งเสริมการตลาด (5) บุคคล/

พนกังาน (6) การสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ และ (7) กระบวนการ 

3. แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 

 ในการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคนั้ นจะไม่เพียงศึกษาเฉพาะว่าผูบ้ริโภค

ตดัสินใจใชท้รัพยากรท่ีมีอยู ่(เวลา เงิน ความพยายาม) เพื่อเลือกซ้ือสินคา้และบริการ

อะไร (What) เท่านั้นแต่ยงัศึกษาครอบคลุมถึงวา่ ทาํไม (Why) เขาจึงซ้ือ (When) จะ

ซ้ือท่ีไหน (Where) จะซ้ืออยา่งไร(How) จะซ้ือบ่อยแค่ไหน (How often) อีกดว้ย การ

ศึกษาวิจัยผู ้บริโภค จึงมีการกระทําทุกระดับขั้ นตอนในกระบวนการบริโภค 

(Consumption Process) คือ ก่อนการซ้ือ ระหวา่งซ้ือ และหลงัการซ้ือ ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบัการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Analysis Consumer Behavior) ของศิริวรรณ 

เสรีรัตน์ (2541 : 125) โดยใหค้วามหมายวา่ เป็นการคน้หาหรือวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรม

การซ้ือ และการใช้ของผูบ้ริโภค คาํตอบท่ีได้จะช่วยให้นักการตลาด สามารถจัด      

กลยทุธ์การตลาด(Market Strategies) ท่ีสามารถสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคได ้
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อยา่งเหมาะสม 

  4. แนวคิด ทฤษฎ ีทีเ่กีย่วกบัความพงึพอใจ 

  จากการศึกษา ทฤษฎี แนวความคิดท่ีเก่ียวกบัความพึงพอใจท่ีกล่าวไวใ้นอดีต

ของเชลเล่ย ์ (Shelly, 1995, pp. 252 - 268) สรุปไดว้า่ ทฤษฎีท่ีวา่ดว้ยความรู้สึกสอง

แบบของมนุษย ์คือความรู้สึกในทางบวกและความรู้สึกในทางลบ ความรู้สึกของ

มนุษยจ์ะตกอยูใ่นความรู้สึกสองแบบน้ี 

  ความรู้สึกทางบวกคือ ความรู้สึกท่ีเม่ือเกิดข้ึนแล้วจะทาํให้มีความสุข 

ความรู้สึกน้ีเป็นความรู้สึกท่ีแตกต่างจากความรู้สึกทางบวกอ่ืนๆกล่าวคือ เป็น

ความรู้สึกท่ีมีระบบย้อนกลับความสุขสามารถทาํให้เกิดความรู้หรือความรู้สึก

ทางบวกเพิ่มข้ึนอีก ดงันั้นจะเห็นไดว้่า ความสุขเป็นความรู้สึกท่ีสลบัซบัซ้อนและ

ความสุขน้ีก็มีผลต่อบุคคลมากกวา่ความรู้สึกทางบวกอ่ืนๆ 

  5. แนวความคิดเกีย่วกบัการบริการ 

  แคทซ์ และดาเนท (อา้งถึงใน กนกพรรณ ธีระคาํศรี, 2540: หนา้ 21 - 22) ได้

เสนอแนวความคิดต่อหลกัการใหบ้ริการไวอ้ยา่งน่าสนใจ โดยบุคคลทั้งสองไดน้าํ ผล

การศึกษาการบริการประชาชนแลว้พบว่าจะตอ้งศึกษาจากหลกัการพื้นฐานของการ

ให้บริการขององคก์รเป็นสําคญั ซ่ึงประกอบดว้ยหลกั 3 ประการ คือ การติดต่อ

เฉพาะงาน (specificity) การปฏิบติัโดยความเสมอภาคเท่าเทียมกนั (universalism) 

และการวางตวัเป็นกลาง (affective neutrality) 

3.ระเบียบวธีิวจัิย 

  การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) มีวตัถุประสงคเ์พื่อ

ศึกษาแนวทางการตดัสินใจใชส้ปาของบุคคลท่ีอยูใ่นวยักลางคนข้ึนไป โดยมุ่งสํารวจ

ความคาดหวงัตามกลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาด 7Ps ต่อการใช้บริการในสปาของ

บุคคลท่ีอยู่ในวยักลางคนข้ึนไป ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) สถานท่ี 

(Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) กระบวนการ (Process) พนกังาน (People) 

และ ลกัษณะทางกายภาพ (Physical) 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

 ประชากร ไดแ้ก่ ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีอยูใ่นวยักลางคนข้ึนไป 

(อายตุั้งแต่ 40 ปีข้ึนไป) ในท่ีน้ีผูว้จิยัไดท้าํการศึกษาประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

เท่านั้น การกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างเป้าหมายของการวิจยัในคร้ังน้ี เน่ืองจาก

เป็นประชากรท่ีไม่สามารถนบัจาํนวนได ้(Infinite Population) ซ่ึงผูว้ิจยัตอ้งการสุ่ม

ตวัอย่างเป็น 50% หรือ .05 จากประชากรทั้งหมด ตอ้งการระดบัความเช่ือมัน่ 95% 

และยอมรับค่าความคลาดเคล่ือนจากการสุ่มตวัอยา่งได ้5% หรือ .05 ขนาดของกลุ่ม

ตวัอยา่งจะคาํนวณไดจ้ากสูตรการหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่งของ W.G.cochran 

แนวทางการสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวจัิย 

 ผูว้ิจยัไดส้ร้างเคร่ืองมือเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล เป็นแบบสอบถาม 

(Questionnaire) เร่ืองการตดัสินใจใชส้ปาของวยักลางคนข้ึนไป ในลกัษณะการแสดง

ความคาดหวังของธุรกิจสปาภายใต้กลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาด7Psได้แก่ 

ผลิตภณัฑ ์(Product) ราคา (Price) สถานท่ี (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

กระบวนการ (Process) พนกังาน (People) และ ลกัษณะทางกายภาพ (Physical) โดย

แบบสอบถามประกอบดว้ย 3 ส่วน 

แนวทางการวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 สําหรับการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยักาํหนดการวิเคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใช้ในการ

วเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

 1. ผูว้จิยัไดท้าํการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

1.1 ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data)เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้

งานวิจยัท่ีมีผูด้าํเนินการไวแ้ล้ว เอกสารตาํราวิชาการท่ีเก่ียวข้อง 

บทความทางวชิาการ  

1.2 ข้ อ มู ล ป ฐ ม ภู มิ  (PrimaryData)เ ป็ น ข้ อ มู ล ท่ี ไ ด้ จ า ก ก า ร ใ ช้

แบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเพื่อสอบถามจากประชากรท่ีได้รับ

เลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง ท่ีผ่านขั้ นตอนการรวบรวมข้อมูลและ

วเิคราะห์ขอ้มูลโดยโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ 
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  สาํหรับสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามมีดงัต่อไปน้ี 

 1. การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อ

อธิบายถึงลกัษณะกลุ่มตวัอยา่งดงัน้ี 

 1.1) หาค่าความถ่ี (Frequency)สาํหรับวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม 

ส่วนท่ี 1 คือ ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม และส่วนท่ี 2 คือ ขอ้มูลจากการ

สาํรวจความคิดเห็นโดยทัว่ไปท่ีมีต่อการใชบ้ริการสปา 

1.2 ค่าร้อยละ (Percentage) สําหรับวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม

ส่วนท่ี 1 คือ ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม และส่วนท่ี 2 คือ ขอ้มูลจากการ

สาํรวจความคิดเห็นโดยทัว่ไปท่ีมีต่อการใชบ้ริการสปา 

 2. การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบ

สมมติฐานดงัน้ี 

2.1 สมมติฐานข้อท่ี 1 บุคคลท่ีอยู่ในวยักลางคนข้ึนไปท่ีมีปัจจยัส่วน

บุคคลด้านเพศ อายุ ระดบัรายได้ ระดบัการศึกษา แตกต่างกนัมีความคาดหวงัตาม   

กลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาด 7Ps ต่อการใช้บริการในธุรกิจสปาของผูท่ี้อยู่ในวยั

กลางคนข้ึนไป ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) สถานท่ี (Place) การส่งเสริม

การตลาด (Promotion) กระบวนการ (Process) พนกังาน (People) และ ลกัษณะทาง

กายภาพ (Physical) แตกต่างกนั จะทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติ Independent t-test  

เพื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่มสําหรับตวัแปรดา้นเพศ 

และใชส้ถิติ F-test แบบ One-Way Analysis of Variance เพื่อทดสอบความแตกต่าง

ของค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่างท่ีมากกว่า 2 กลุ่มสําหรับตัวแปรด้าน อายุ ระดับ

การศึกษา รายไดส่้วนตวัต่อเดือน ท่ีมาของรายได ้อาชีพ และสถานภาพ 

2.2 สมมติฐานขอ้ท่ี 2 ส่วนผสมทางการตลาด 7Ps มีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใชส้ปาของบุคคลท่ีอยูใ่นวยักลางคนข้ึนไป จะทาํการทดสอบสมมติฐานโดยใช้

สถิติ Regression Analysis วิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis) 
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4. ผลการวเิคราะห์/บทสรุป 

สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 

 ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนท่ีตอบแบบสอบถามเกือบทั้งหมดเป็นเพศ

หญิง มีอายุอยู่ระหว่าง 40-45 ปี มีการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี มีรายได้ส่วนตวั 

30,000 บาทข้ึนไป มีรายไดจ้ากค่าจา้งเงินเดือน ส่วนใหญ่เป็นพนกังานบริษทัเอกชน 

มีสถานภาพสมรส   

สรุปผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นโดยทัว่ไปทีม่ีต่อการใช้บริการสปา 

 ผลการศึกษา พบวา่ บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการใชบ้ริการสปาประชาชนท่ีตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ คือเพื่อนร่วมงาน ส่ือท่ีมีอิทธิพลในการใชบ้ริการสปาคือเป็น

การบอกต่อ ประเภทของสปาท่ีเขา้ใชบ้ริการคือ Day Spa: ลกัษณะผูใ้ชบ้ริการจะเป็น

ระยะสั้ นๆประมาณ 1-2 ชั่วโมง วตัถุประสงค์ในการมาใช้บริการคือเพื่อผ่อนคลาย 

ชนิดของสปาท่ีมาใช้บริการคือนวดตัว (นวดไทยนวดนํ้ ามันหอมระเหย นวด

สมุนไพรและลูกประคบ) ค่าบริการโดยเฉล่ียท่ีมาใช้ต่อคร้ังคือ ค่าบริการโดยเฉล่ีย

ท่ีมาใชต่้อคร้ัง โปรโมชัน่ท่ีให้ความสนใจมากท่ีสุดคือ เปอร์เซ็นตส่์วนลด ช่วงเวลาท่ี

ใชบ้ริการสปาเกือบทั้งหมดเห็นวา่เวลาไม่แน่นอน วนัท่ีมาใชบ้ริการสปาคือ ไม่มีวนัท่ี

แน่นอน 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

  สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับความ

คาดหวงัตามกลยทุธ์ส่วนผสมทางการตลาด 7Ps ของการใชบ้ริการในธุรกิจสปาของผู ้

ท่ีอยู่ในวยักลางคนข้ึนไป ผลการวิจยัพบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกบัความคาดหวงัตาม 

กลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาด 7Ps ของการใช้บริการในธุรกิจสปาของผูท่ี้อยูใ่นวยั

กลางคนข้ึนไป ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้น

กระบวนการ ด้านบุคคล และด้านกายภาพ ท่ีมีเพศท่ีแตกต่างกันมีต่อความคิดเห็น

เก่ียวกบัความคาดหวงัตามกลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาด 7Ps ของการใช้บริการใน

ธุรกิจสปาของผูท่ี้อยูใ่นวยักลางคนข้ึนไปแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 

.05 
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 ความคิดเห็นเก่ียวกบัความคาดหวงัตามกลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาด 7Ps 

ของการใช้บริการในธุรกิจสปาของผูท่ี้อยูใ่นวยักลางคนข้ึนไปดา้นสถานท่ี และดา้น

บุคคล อายุแตกต่างกนัมีต่อความคิดเห็นเก่ียวกบัความคาดหวงัตามกลยุทธ์ส่วนผสม

ทางการตลาด 7Ps ของการใช้บริการในธุรกิจสปาของผูท่ี้อยู่ในวยักลางคนข้ึนไป

ความคิดเห็นเก่ียวกบัความคาดหวงัตามกลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาด 7Ps ของการ

ใชบ้ริการในธุรกิจสปาของผูท่ี้อยูใ่นวยักลางคนข้ึนไปแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .05 ในขณะท่ีความคิดเห็นเก่ียวกบัความคาดหวงัตามกลยุทธ์ส่วนผสม

ทางการตลาด 7Ps ของการใชบ้ริการในธุรกิจสปาของผูท่ี้อยูใ่นวยักลางคนข้ึนไปดา้น

ผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นกระบวนการ และดา้นกายภาพ ท่ี

มีอายุแตกต่างกนัมีต่อความคิดเห็นเก่ียวกบัความคาดหวงัตามกลยุทธ์ส่วนผสมทาง

การตลาด 7Ps ของการใช้บริการในธุรกิจสปาของผูท่ี้อยู่ในวยักลางคนข้ึนไปไม่

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 ความคิดเห็นเก่ียวกบัความคาดหวงัตามกลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาด 7Ps 

ของการใช้บริการในธุรกิจสปาของผูท่ี้อยู่ในวยักลางคนข้ึนไปด้านผลิตภณัฑ์ ด้าน

ราคา ดา้นสถานท่ี ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นกระบวนการ ดา้นบุคคล และดา้น

กายภาพ ท่ีมีรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนัมีต่อความคิดเห็นเก่ียวกบัความคาดหวงัตาม

กลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาด 7Ps ของการใช้บริการในธุรกิจสปาของผูท่ี้อยูใ่นวยั

กลางคนข้ึนไปแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 ความคิดเห็นเก่ียวกบัความคาดหวงัตามกลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาด 7Ps 

ของการใช้บริการในธุรกิจสปาของผูท่ี้อยู่ในวยักลางคนข้ึนไปด้านผลิตภณัฑ์ ด้าน

ราคา ดา้นสถานท่ี ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นกระบวนการ ดา้นบุคคล และดา้น

กายภาพ ท่ีมีท่ีมาของรายไดแ้ตกต่างกนัมีต่อความคิดเห็นเก่ียวกบัความคาดหวงัตาม

กลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาด 7Ps ของการใช้บริการในธุรกิจสปาของผูท่ี้อยูใ่นวยั

กลางคนข้ึนไปแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 ความคิดเห็นเก่ียวกบัความคาดหวงัตามกลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาด 7Ps 

ของการใช้บริการในธุรกิจสปาของผูท่ี้อยู่ในวยักลางคนข้ึนไปด้านผลิตภณัฑ์ ด้าน

ราคา ดา้นสถานท่ี ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นกระบวนการ ดา้นบุคคล และดา้น
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กายภาพ ท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัมีต่อความคิดเห็นเก่ียวกบัความคาดหวงัตามกลยุทธ์

ส่วนผสมทางการตลาด 7Ps ของการใชบ้ริการในธุรกิจสปาของผูท่ี้อยูใ่นวยักลางคน

ข้ึนไปแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 ความคิดเห็นเก่ียวกบัความคาดหวงัตามกลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาด 7Ps 

ของการใช้บริการในธุรกิจสปาของผูท่ี้อยู่ในวยักลางคนข้ึนไปด้านผลิตภณัฑ์ ด้าน

ราคา ดา้นสถานท่ี ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นกระบวนการ ดา้นบุคคล และดา้น

กายภาพ ท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนัมีต่อความคิดเห็นเก่ียวกบัความคาดหวงัตาม 

กลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาด 7Ps ของการใช้บริการในธุรกิจสปาของผูท่ี้อยูใ่นวยั

กลางคนข้ึนไปแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

5. อภิปรายผล 

 จากผลการวจิยัสามารถอธิบายไดว้า่ปัจจยัส่วนบุคคลของผูท่ี้ใชบ้ริการสปาท่ี

แตกต่างกนันั้นมีผลต่อความคาดหวงัในการใชบ้ริการสปาในดา้น 7Ps ท่ีอาจแตกต่าง

กนัในบางประเด็น โดยจากผลการวจิยั พบวา่ ในกรณีท่ีมีเพศแตกต่างกนันั้นส่งผลให้

ความคาดหวงัในการใชบ้ริการสปาในดา้น 7Ps แตกต่างกนัทุกประเด็น ดงันั้นผูท่ี้จะ

ประกอบธุรกิจสปาจะตอ้งทาํการเจาะกลุ่มเป้าหมายใหม้ากข้ึนโดยมีการใหบ้ริการท่ี

เหมาะสมในแต่ละเพศ เน่ืองจากเพศชายและเพศหญิงมีความคาดหวงัในการใชบ้ริการ

ท่ีแตกต่างกนั 

   สาํหรับในกรณีท่ีมีอายท่ีุแตกต่างกนัพบวา่มีความแตกต่างกนัในบางประเด็น

เท่านั้น ซ่ึงไดแ้ก่ในดา้นสถานท่ีและดา้นบุคคล ซ่ึงในท่ีน้ีช้ีให้เห็นว่าบุคคลท่ีมีอายุท่ี

แตกต่างกนัมีความคาดหวงัในการใช้บริการท่ีมีการอาํนวยความสะดวกในดา้นของ

สถานท่ีและการท่ีมีบุคลากรในการให้บริการท่ีแตกต่างกนั ฉะนั้นผูป้ระกอบธุรกิจ

จะตอ้งใหค้วามสาํคญัในเร่ืองของการมีส่ิงอาํนวยความสะดวกในสถานท่ีท่ีให้บริการ

ซ่ึงสปาผูสู้งอายุจะตอ้งมีการอาํนวยความสะดวกท่ีมากกวา่สปาทัว่ไป เน่ืองจากผูท่ี้มี

อายุมากข้ึนจะตอ้งการบริการท่ีค่อนขา้งจะพิเศษข้ึนกว่าบุคคลหนุ่มสาวท่ีตอ้งการใช้

บริการสปาทั่วไป อีกทั้ งอาจจะต้องมีการให้บริการโดยเป็นบุคลากรท่ีมีความรู้

ความสามารถ มีความเช่ียวชาญเฉพาะทางเพราะร่างกายของผูสู้งอายุนั้น ค่อนขา้งจะมี

ความอ่อนแอมากกวา่ 
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 ในขณะท่ีเม่ือคาํนึงถึงในเร่ืองของระดบัการศึกษากบัการคาดหวงัในการใช้

บริการสปาในดา้น 7Ps พบวา่จะมีความคาดหวงัท่ีแตกต่างกนัในเกือบทุกดา้นยกเวน้

ดา้นราคา ดงันั้นจึงสามารถบอกไดว้า่การท่ีบุคคลมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัยอ่มมี

ความคาดหวงัท่ีแตกต่างกนั เน่ืองจากผูท่ี้มีระดบัการศึกษาท่ีสูงข้ึนจะมีความคาดหวงั

ท่ีสูงข้ึนตามไปดว้ย 

 และหากพิจารณาถึงด้านของรายได้ พบว่า ผูท่ี้มีรายได้แตกต่างกนัมีความ

ตอ้งการในการใชส้ปาท่ีแตกต่างกนัทุกประเด็น ดงันั้นช้ีให้เห็นวา่ผูท่ี้มีรายไดต่้างกนั

นั้นมีความคาดหวงัในการใชบ้ริการท่ีแตกต่างกนั อาทิ ผูท่ี้มีรายไดสู้งอาจจะไม่สนใจ

เร่ืองของการส่งเสริมการขายสักเท่าไร เพียงแค่ตอ้งการการบริการท่ีดีมีมาตรฐาน ถึง

ไม่มีโปรโมชัน่ท่ีจูงใจก็จะตดัสินใจใชบ้ริการหากเป็นบริการท่ีดี แต่ผูท่ี้มีรายไดน้อ้ย

จะสนใจในเร่ืองของการส่งเสริมการขาย และส่วนใหญ่เลือกท่ีจะใช้บริการสปา

ในช่วงท่ีมีโปรโมชัน่ลดราคา 

  จากการศึกษาในด้านของความคาดหวงัในด้าน 7 Ps กับพฤติกรรมการ

เลือกใช้สปาในเร่ืองของแหล่งขอ้มูลท่ีใช้ในการปรึกษาเพื่อทาํการตดัสินใจเลือกใช้

บริการสปานั้น พบวา่ ส่วนประสมทางการตลาด 7 Ps มีอยู ่3 ดา้นดว้ยกนัท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจ ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์และดา้นกายภาพซ่ึงจะส่งผลในทางบวก กล่าว คือ 

หากมีการกระตุน้ผูบ้ริโภคดว้ยการนาํเสนอผลิตภณัฑ์หรือบริการท่ีดีและประกอบกนั

มีสภาพแวดล้อมในการอาํนวยความสะดวกท่ีดีจะส่งผลให้มีผูม้าใช้บริการเพิ่มข้ึน 

ในขณะท่ีตวัแปรอีกหน่ึงด้านก็คือด้านการส่งเสริมการตลาดจะมีผลทางลบกบัการ

ตดัสินใจซ้ือ เน่ืองจากพบว่า บุคคลท่ีอยู่ในวยักลางคนข้ึนไปไม่ไดใ้ห้ความสนใจกบั

การส่งเสริมการตลาดมากเท่าท่ีควรแต่ต้องการผลิตภัณฑ์และบริการท่ีดีเพื่อใช้

ประกอบเป็นแหล่งขอ้มูลท่ีใชใ้นการปรึกษาเพื่อตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสปา 
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จากการอธิบายผลเบ้ืองตน้สามารถสรุปผลเป็นกรอบแนวคิดไดด้งัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากงานวจัิย  

  1) การท่ีส่วนประสมทางการตลาด 7Ps มีผลต่อพฤติกรรมในการเลือกใชส้ปา

ของบุคคลท่ีอยู่ในวยักลางคนข้ึนไปนั้น ผูป้ระกอบการธุรกิจสปาควรมีการสร้าง     

กลยทุธ์ท่ีใหเ้กิดความแตกต่างในเชิงธุรกิจ ทั้งผลิตภณัฑ ์รูปแบบ ราคา ช่องทางการจดั

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ   

- อาย ุ  

- ระดบัการศึกษา 

- รายไดต่้อเดือน 

- อาชีพ 

- สถานภาพ 

คาดหวงัตามกลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาด 

7Ps ต่อการใช้บริการใน สปาของผู้ทีอ่ยู่ใน

วยักลางคนขึน้ไป 

ผลิตภณัฑ ์(Product) 

ราคา (Price) 

สถานท่ี (Place) 

การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

กระบวนการ (Process) 

พนกังาน (People) 

ลกัษณะทางกายภาพ (Physical) 

พฤตกิรรมการเลอืกใช้สปาของผู้ทีอ่ยู่ในวยั

กลางคนขึน้ไป 

แหล่งขอ้มูลท่ีใชใ้นการปรึกษาเพ่ือการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสปา 

แหล่งขอ้มูลท่ีใชใ้นการรับฟังข่าวสาร 

ประเภทของสปาท่ีชอบใชบ้ริการ 

ชนิดของสปาท่ีชอบใชบ้ริการ 

วตัถุประสงคข์องการมาใชบ้ริการสปา 
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จาํหน่ายและการส่งเสริมทางการตลาดใหเ้หมาะสมกบัผูม้าใชบ้ริการท่ีมีความแตกต่าง

กนัทั้งในดา้น เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ เพื่อให้ผูม้าใช้บริการมีมากข้ึน

และสร้างความไดเ้ปรียบทางการตลาดต่อไป  

  2) นาํเอาแนวคิดของไทยสัปปายะมาประยุกตใ์ชใ้นการให้บริการ เพื่อส่ือถึง

ความเป็นเอกลกัษณ์ของไทย และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไดดี้ไม่เกิดการเลียนแบบรูปแบบ

การบริการจากต่างประเทศ ในขณะท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ

ท่ีกําลังแสวงหาความเป็นไทย เพราะไทยสัปปายะมีความน่าสนใจในด้านของ

วฒันธรรมประเพณีแบบไทยๆ และมีความหลากหลาย มีรูปแบบบริการท่ีเป็นพิเศษ 

เช่น การบริการประกอบดว้ยการตรวจร่างกายแบบไทย การรักษา และการส่งเสริม

สุขภาพ 

  3) ผูป้ระกอบการควรทาํการควบคุมคุณภาพงานบริการของพนกังานข้ึนเพื่อ

ดูแลเก่ียวกบัเร่ืองการบริการทั้งก่อนและหลงัเขา้รับบริการ และจดัประเมินผลดา้นการ

บริการของพนกังานทุก ๆ 1 เดือน เพื่อให้พนกังานมีการต่ืนตวัท่ีจะปรับปรุงตนเอง

ตลอดเวลา 

   4) ผูป้ระกอบการ ควรมีการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดให้เกิดความแตกต่าง

ในเชิงธุรกิจ ทั้งผลิตภณัฑ์ รูปแบบการบริการ ทั้งพนกังานตอ้นรับ และพนกังานนวด 

รวมทั้งการปรับปรุงสถานท่ีใหบ้ริการใหแ้ตกต่าง ดึงดูด และการส่งเสริมการตลาดให้

เหมาะสมกบัผูม้าใชบ้ริการท่ีมีความแตกต่างกนั ทั้งในดา้น เพศ อายุ สถานภาพ 

การศึกษา อาชีพ และ รายไดเ้พื่อเพิ่มจาํนวนผูใ้ช้บริการให้มากข้ึนและสร้างความ

ไดเ้ปรียบทางการตลาดต่อไป 

   5) ในการวดัความพึงพอใจของลูกคา้ ต่อการให้บริการ ควรจดัทาํอยา่งนอ้ย

เดือนละ 1 คร้ัง เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงและพฒันาธุรกิจสปา ต่อไปในอนาคต 

ข้อเสนอแนะสําหรับงานวจัิยคร้ังต่อไป 

 1) ควรทาํการศึกษาแนวทางในการปรับปรุง พฒันาการ และกลยุทธ์ต่างๆใน

การทําธุรกิจสปา เพื่อให้ทราบข้อมูลท่ีสําคัญในการนําไปเป็นแนวทางในการ

ปรับปรุงและพฒันาต่อไป   
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  2) ควรทาํการศึกษากระบวนการจดัการท่ีมีต่อความสําเร็จในการประกอบ

ธุรกิจในด้านอ่ืนๆด้วย นอกเหนือจากด้านท่ีทาํการศึกษามาแล้วเพิ่มเติมในการ

ศึกษาวิจยัคร้ังต่อไป เพื่อนาํมาเปรียบเทียบและเป็นประโยชน์ต่อความสําเร็จในการ

ประกอบการธุรกิจสปามากยิง่ข้ึน  

  3) ควรจะมีการศึกษาดา้นการวิจยัสมุนไพรไทย เพื่อสร้างความน่าเช่ือถือใน

คุณภาพสมุนไพรไทยท่ีจะสามารถนํามาใช้เป็นผลิตภณัฑ์ในสปา เพราะมีสถาน

ประกอบการสปาหลายแห่งพยายามท่ีจะใช้สมุนไพรไทยมาใช้ในการทําเป็น

ผลิตภณัฑส์ปาใหก้บัผูใ้ชบ้ริการ เน่ืองจากสมุนไพรจะเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีชาวต่างชาติช่ืน

ชอบ โดยเฉพาะผูใ้ชบ้ริการสปาท่ีเป็นชาวยุโรปและมีกาํลงัซ้ือสูง แต่จากการบอกเล่า

ของผูป้ระกอบการ พบว่า สมุนไพรไทยท่ีใช้ในปัจจุบนัน้ีส่วนใหญ่จะเป็นนํ้ าผึ้ ง 

มะขาม หรืออาจจะเป็นผลไมบ้างประเภท ซ่ึงมีจาํนวนนอ้ยชนิดมากทั้งท่ีสมุนไพรมี

มากมายใหเ้ลือกใช ้เน่ืองจากสมุนไพรไทยยงัไม่มีขอ้ศึกษายืนยนัคุณภาพจากงานวิจยั

รับรอง ทาํใหผู้ป้ระกอบการไม่มัน่ใจท่ีจะนาํมาผลิตเป็นผลิตภณัฑ์สมุนไพรเพื่อใชใ้น

การทาํสปา 
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ปัจจัยทีม่ีผลกระทบต่อดัชนีราคาหลกัทรัพย์กลุ่มพลงังาน 

ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

( FACTORS THAT AFFECTING THE ENERGY SECTOR INDEX 

IN STOCK EXCHANGE OF THAILAND) 

อญัรัตน์ เศวตประสาธน์ 1 กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ 2 

 -------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 

การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคา

หลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในการศึกษาคร้ังน้ีได้

ใชข้อ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) รายเดือนตั้งแต่ระหวา่งเดือนสิงหาคม 2550 ถึง 

กรกฎาคม 2555  โดยนาํขอ้มูลมาคาํนวณสถิติในรูปสมการถดถอยเชิงเส้น (Multiple 

Regressions) โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อทาํการทดสอบสมมติฐาน และเพื่อ

ทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม โดยปัจจยัท่ีทาํการศึกษา 

ไดแ้ก่ ดชันีราคาผูบ้ริโภค(CPI) อตัราเงินเฟ้อ(INF) อตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาท

ต่อดอลลาร์สหรัฐฯ(EXR) ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย(SET) ดชันี

ราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลก(NYMEX)   ราคาทองคาํ(GOLD)   ระดบันยัสําคญั 0.05 

ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระและตวัแปรตามมีความสัมพนัธ์กนัสูงมาก โดย

ปัจจยัต่างๆท่ีนาํมาศึกษางานวิจยัสามารถส่งผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่ม

พลงังานและจากการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย(SET) ดชันีราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลก(NYMEX) ท่ีส่งผลกระทบต่อ

ดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ และ

ดชันีราคาผูบ้ริโภค(CPI) ท่ีส่งผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานในทิศ

ทางตรงขา้มกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 _____________________________________________  
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต  
2 ผูอ้าํนวยการศูนยศึ์กษาสาทรธานี มหาวทิยาลยัรังสิต 
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คําสําคัญ : กลุ่มพลงังาน, ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

Abstract 

The purpose of this independent study is factors that affecting the energy 

sector index in stock exchange of Thailand. Monthly data, from August 2007 to July 

2012, and data processing using software to test the hypothesis, and multiple linear 

regression analysis of data (Multiple Regression Analysis) to test the relationship 

between the independent and dependent variables. The factors under study were 

consumer price index, the bath/U.S. dollar exchange rate, inflation rate, the 

securities price index of the Stock Exchange of Thailand, Crude oil price index 

(Nymex) and gold price. 

The results showed that the 0.05 significance level, the relationship 

between independent and dependent variables. The relationship is very high and can 

affect the energy sector index of the test, the relationship between the securities 

price index of the Stock Exchange of Thailand, Crude oil price index (Nymex) were 

determined to be directly correlated with the securities price index of the energy 

sector at the statistically significant level. And consumer price index was 

determined to correlated in the opposite direction with the securities price index of 

the energy sector at the statistically significant level. 

KEYWORDS : THE ENERGY SECTOR, STOCK EXCHANGE OF THAILAND 

1.บทนํา 

 ทุกวนัน้ีการลงทุนมีหลายรูปแบบซ่ึงแต่ละแบบก็มีผลตอบแทนและความ

เส่ียงท่ีแตกต่างกันไป และทุกวนัน้ีเรามีหลากหลายผลิตภณัฑ์ทางการเงินให้เลือก

ลงทุน การลงทุนก็มีประเภท มีวิธีการ ท่ีแตกต่างกนัไป นกัลงทุนย่อมตอ้งมีความรู้

ความเขา้ใจในระดบันึงเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์นั้นๆซ่ึงจะไดส้ามารถเลือกลงทุนไดอ้ย่าง

เหมาะสมและช่วยลดความเส่ียงได ้
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 ซ่ึงการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เป็นการลงทุนในรูปแบบหน่ึงท่ีให้

ผลตอบแทนสูงซ่ึงแน่นอนย่อมมีความเส่ียง โดยผูล้งทุนจาํเป็นตอ้งมีความรู้ความ

เขา้ใจในการลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ตนเองจะเลือกลงทุนเพื่อเป็นการลดความเส่ียงจาก

การลงทุนท่ีจะเกิดข้ึน ดังนั้ นการศึกษาถึงปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อผลตอบแทน

หลกัทรัพยจึ์งเป็นทางเลือกหน่ึงท่ีจะสามารถทาํใหผู้ล้งทุนลดความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนได ้

 ซ่ึงหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานเป็นหลกัทรัพยก์ลุ่มหน่ึงท่ีนกัลงทุนค่อนขา้งให้

ความสนใจ โดยศึกษาวา่มีปัยจยัอะไรบา้งท่ีส่งผลต่อราคาหลกัทรัพยส่์ง ก็จะทาํให้นกั

ลงทุนสามารถท่ีจะรู้เท่าทนัความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึน และสามารถเลือกตดัสินใจลงทุน

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย  

เพื่อศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ ดชันีราคาผูบ้ริโภค(CPI) อตัราเงินเฟ้อ

(INF) อตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ(EXR) ดชันีราคาหุ้นตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET) ดัชนีราคานํ้ ามนัดิบ(NYMEX) ราคาทองคาํ

(GOLD)   ท่ีส่งผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน ในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย  

สมมติฐานงานวจัิย  

ศึกษางานวจิยัคร้ังน้ีไดก้าํหนดสมมติฐานความสัมพนัธ์ไวว้า่การเปล่ียนแปลง

ของดชันีราคาผูบ้ริโภค(CPI) อตัราเงินเฟ้อ(INF) อตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาทต่อ

ดอลลาร์สหรัฐฯ(EXR) ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย(SET) ดชันี

ราคานํ้ามนัดิบในตลาดโลก(NYMEX) ราคาทองคาํ(GOLD) สามารถส่งผลกระทบต่อ

ดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน 

ขอบเขตการวจัิย  

ศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานโดยเก็บ

ขอ้มูลในรูปแบบข้อมูลทุติยภูมิ(Secondary data) ซ่ึงได้ศึกษาในระหว่างเดือน

สิงหาคม 2550 ถึง กรกฎาคม 2555 รวมระยะเวลา 60 เดือน โดยปัจจยัท่ีได้

ทาํการศึกษา ไดแ้ก่ ดชันีราคาผูบ้ริโภค(CPI) อตัราเงินเฟ้อ(INF) อตัราแลกเปล่ียน



232 

( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี2 ฉบบัท่ี 4 ) 

ระหว่างเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ(EXR) ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย(SET) ดชันีราคานํ้ามนัดิบในตลาดโลก(NYMEX)   ราคาทองคาํ(GOLD)    

กรอบแนวความคิด 

                 ตวัแปรอิสระ                                                               ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  

1. ทาํใหท้ราบถึงความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคา

หลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อนกัลงทุน ในการตดัสินใจลงทุน  

2. เพื่อจะนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากงานวจิยัมาเพิ่มผลตอบแทนในการลงทุน และ

ความลดความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนจากการลงทุน 

3. เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาสาํหรับผูท่ี้สนใจหรือนกัลงทุน ทาํใหท้ราบ

ถึงทิศทางการเคล่ือนไหวของดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน  

2. แนวความคิด ทฤษฎแีละผลงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

ในการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคาหลักทรัพย์กลุ่มพลังงานใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ผูว้ิจยัไดท้าํการรวบรวมหลกัการ และทฤษฎีท่ีมี

ส่วนเก่ียวขอ้งโดยสรุปไดต้ามลาํดบัหวัขอ้ ดงัน้ี 

CPI 

GOLD 

 

 

ENERG 

INF 
 

SET 
 

NYMEX CRUDE OIL 

   

EXCHANGE RATE 
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 2.1 ทฤษฎกีลุ่มหลกัทรัพย์ของ Markowitz 

แนวคิดตามทฤษฎีกลุ่มหลกัทรัพยข์อง Markowitz เป็นแนวคิดท่ีเร่ิมโดยการ

วางรากฐานว่าการกระจายการลงทุนจะช่วยลดความเส่ียงเฉพาะในกรณีท่ีเป็นการ

ลงทุนเป็นกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์หลกัทรัพยแ์ต่ละคู่มิได้มีความสัมพนัธ์ในลกัษณะท่ีไป

ดว้ยกนัอยา่งสมบูรณ์ (ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์ตํ่ากวา่ +1.0) จึงสามารถลดค่าส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มหลกัทรัพยล์งได ้ แต่ถา้กระจายการลงทุนในหลกัทรัพย์

หลายชนิดท่ีมีลักษณะความสัมพนัธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนท่ีไปด้วยกันอย่าง

สมบูรณ์ (ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั +1.0) จะไม่สามารถลดความเส่ียงของ

กลุ่มหลกัทรัพยล์ง นอกจากนั้น ทฤษฎีกลุ่มหลกัทรัพยข์อง Markowitz ไดแ้สดงให้

เห็นวา่ผูล้งทุนสามารถสร้างกลุ่มหลกัทรัพยต่์างๆ ท่ีใหอ้ตัราผลตอบแทนท่ีคาดไวแ้ละ

ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของอตัราผลตอบแทนของกลุ่มหลกัทรัพยใ์นระดบัต่างๆ 

ได ้ ทั้งน้ีจะมีกลุ่มหลกัทรัพยต่์างๆ จาํนวนหน่ึงท่ีเหนือกว่าหรือมีประสิทธิภาพกว่า

กลุ่มหลกัทรัพยอ่ื์นๆ กล่าวคือ เม่ือพิจารณา ณ ความเส่ียงระดบัหน่ึง กลุ่มหลกัทรัพย์

เหล่าน้ีเป็นกลุ่มหลกัทรัพยใ์ห้อตัราผลตอบแทนสูงสุดในทาํนองเดียวกนั ณ อตัรา

ผลตอบแทนระดบัหน่ึง กลุ่มหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีเป็นกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียง

ตํ่าสุดกลุ่มหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีจะเรียงตวัตามขอบแนวระดบัอตัราผลตอบแทนท่ีสูงท่ีสุด

กบัขอบแนวระดบัความเส่ียงท่ีตํ่าท่ีสุด ตามทฤษฎีกลุ่มหลกัทรัพยข์อง Markowitz 

เรียกขอบแนวท่ีกลุ่มหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีเรียงตวักนัอยู่วา่ "เส้นโคง้กลุ่มหลกัทรัพยท่ี์มี

ประสิทธิภาพ" (Efficient Frontier)ผูล้งทุนจะเลือกลงทุนในกลุ่มหลกัทรัพย ์ ท่ีมี

ประสิทธิภาพตามทศันะคติท่ีมีต่อผลตอบแทนและความเส่ียงของผูล้งทุนคนนั้น 

ข้อสมมติฐาน ตามแนวความคิดการสร้างกลุ่มหลกัทรัพย์ของ Markowitz 

อยูภ่ายใตข้อ้สมมติฐานอนัเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูล้งทุนดงัต่อไปน้ี 

1) การตดัสินใจลงทุนในแต่ละทางเลือก ผูล้งทุนจะพิจารณาจากการกระจาย

ของโอกาสท่ีจะเกิดผลตอบแทนของกลุ่มหลกัทรัพยใ์นงวดระยะเวลาลงทุน 

2) ผูล้งทุนจะพยายามทาํให้อรรถประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บต่อ 1 งวดเวลา

ลงทุนใหสู้งท่ีสุด โดยเส้นอรรถประโยชน์ของผูล้งทุนแสดงถึงอรรถประโยชน์ท่ี 
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เพิ่มข้ึนในอตัราท่ีลดลง เม่ือมีความมัง่คัง่สูงข้ึน 

3) ผูล้งทุนแต่ละคนจะกาํหนดความเส่ียงจากการลงทุนบนพื้นฐานของความ

แปรปรวนของอตัราผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 

4) การตดัสินใจของผูล้งทุน ข้ึนกบัอตัราผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะไดรั้บและ

ความเส่ียงเท่านั้น ดงันั้นเส้นอรรถประโยชน์จึงเป็นฟังก์ชัน่ของอตัราผลตอบแทนท่ี

คาดไวก้ับค่าท่ีคาดไวข้องความแปรปรวนหรือส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของอตัรา

ผลตอบแทน 

5) ภายใตค้วามเส่ียงระดบัหน่ึง ผูล้งทุนจะเลือกการลงทุนท่ีใหอ้ตัรา

ผลตอบแทนสูงสุดในทาํนองเดียวกนัภายใตอ้ตัราผลตอบแทนระดบัหน่ึง ผูล้งทุนจะ

เลือกการลงทุนท่ีมีความเส่ียงตํ่าสุด 

2.2 ทฤษฎตีลาดทุน (Capital Market Theory) 

ทฤษฎีตลาดทุนได้ขยายความต่อเน่ืองจากทฤษฎีกลุ่มหลักทรัพย์ของ 

Markowitzโดยการนําหลักทรัพย์ท่ีปราศจากความเส่ียงเข้ามาพิจารณาลงทุนด้วย

พร้อมทั้งผูล้งทุนสามารถกูย้ืมเงินมาลงทุนได ้ จากส่วนท่ีผ่านมาไดช้ี้ประเด็นสําคญั

ของการจดัสรรเงินลงทุนในหลกัทรัพยป์ราศจากความเส่ียงดว้ยประเด็นหน่ึงคือการมี

หลกัทรัพยป์ราศจากความเส่ียงเป็นส่วนผสมหน่ึงในกลุ่มหลกัทรัพย ์ จะส่งผลให้

รูปแบบของเส้นแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของ

กลุ่มหลกัทรัพยเ์ปล่ียนไปเป็นเส้นตรง ทฤษฎีตลาดทุนไดบ่้งช้ีถึงการตดัสินใจของผู ้

ลงทุนท่ีจะเลือกกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์มีประสิทธิภาพนั้น จะเปล่ียนไปเป็นการจดัสรรเงิน

ลงทุนเพื่อลงทุนในกลุ่มหลกัทรัพยห์น่ึงคือ กลุ่มหลกัทรัพยต์ลาด (Market Portfolio) 

ข้อสมมติฐานของทฤษฎตีลาดทุน 

เพื่อใหง่้ายต่อการอธิบายแนวความคิด จึงมีการจาํลองสถานการณ์ โดยมุ่ง 

พิจารณาเฉพาะตวัแปรท่ีสาํคญัเท่านั้น จึงมีการกาํหนดขอ้สมมติฐานเก่ียวกบัสภาพ 

แวดลอ้มบางประการตามทฤษฎีตลาดทุน ดงัน้ี 

1) ผูล้งทุนทั้งหมดเป็นผูล้งทุนตามแนวคิดของ Markowitz กล่าวคือ ผูล้งทุน

ไม่ชอบความเส่ียงซ่ึงหมายความว่า ณ ระดบัส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัหน่ึงผู ้
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ลงทุนจะเลือกกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์ให้อตัราผลตอบแทนท่ีคาดไวสู้งสุด หรือ ณ ระดบั

อตัราผลตอบแทนท่ีคาดไวร้ะดับหน่ึงผูล้งทุนจะเลือกกลุ่มหลักทรัพย์ท่ีมีค่าส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานตํ่าสุด ดงันั้น ผูล้งทุนจะเลือกลงทุนในกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์เรียงตวัอยู่

ท่ี "เส้นกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์มีประสิทธิภาพ" (Efficient Frontier) โดยจะเลือกกลุ่ม

หลักทรัพย์ใดนั้ นย่อมข้ึนอยู่กับ เส้นอรรถประโยชน์ผู ้ลงทุนคนนั้ นโดยเส้น

อรรถประโยชน์ข้ึนอยูก่บัทศันคติท่ีมีต่อผลตอบแทนและความเส่ียงของผูล้งทุน 

2) ผูล้งทุนสามารถให้กูย้ืมโดยปราศจากความเส่ียง และสามารถกูย้ืมเงินโดย

ปราศจากความเส่ียง โดยอตัราดอกเบ้ียปราศจากการให้กูแ้ละการกูย้ืมของผูล้งทุนทุก

คนมีระดบัเท่ากนั 

3) ผูล้งทุนทุกคนมีการคาดหมายความเป็นไปไดข้องอตัราผลตอบแทนจาก

การลงทุนในลกัษณะท่ีเหมือนกนั 

4) ผูล้งทุนทุกคนมีงวดเวลาลงทุน 1 งวดท่ีเท่ากนั 

5) สามารถแบ่งการลงทุนลงในหลกัทรัพยแ์ต่ละชนิดไดโ้ดยไม่มีท่ีส้ินสุด ซ่ึง

หมายความวา่ผูล้งทุนอาจซ้ือหุน้เป็นเศษส่วนของ 1 หุน้ได ้หากผูล้งทุนตอ้งการ 

6) ไม่พิจารณาเร่ืองภาษีและค่าใชจ่้ายในการซ้ือขาย 

7) ไม่มีการเปล่ียนแปลงในระดบัเงินเฟ้อและอตัราดอกเบ้ีย 

8) ตลาดทุนอยูใ่นภาวะดุลยภาพ อนัหมายถึงการลงทุนทุกประเภทใหอ้ตัรา 

ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัระดบัความเส่ียง 

 ตามข้อสมมติฐานดังกล่าวย่อมหมายความว่า เป็นการสมมติให้ตลาด

หลกัทรัพยเ์ป็นตลาดท่ีสมบูรณ์ (Perfect Market) ไม่มีส่ิงท่ีเป็นอุปสรรคในการซ้ือ

หรือ ขายหลกัทรัพยไ์ม่วา่จะเป็นภาษี ค่าใชจ่้ายในการซ้ือขายหลกัทรัพย ์การแบ่งเงิน

ลงทุนไดแ้ละอตัราดอกเบ้ียท่ีเท่ากนั ทาํให้มุ่งสู่การวิเคราะห์การมีดุลยภาพในตลาด

หลกัทรัพย ์ไดง่้ายข้ึน 

 อน่ึงจะสังเกตได้ว่าในการวิเคราะห์การลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ตาม

แนวความคิดของ Markowitz นั้น เป็นการวิเคราะห์เฉพาะหลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียง

ทั้งส้ินแต่ในตวัแบบการตั้งราคาหลกัทรัพย ์ (CAPM) มีการนาํหลกัทรัพยท่ี์ปราศจาก

ความเส่ียงเขา้มาพิจารณาดว้ย 
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2. 3 แนวความคิด 

เพชรี ขุมทรัพย(์2544) การลงทุนในหลกัทรัพย ์หมายถึงการซ้ือหลกัทรัพยท่ี์

ไดมี้การวิเคราะห์อยา่งเหมาะสม และเป็นหลกัทรัพยท่ี์ผูล้งทุนมีความพอใจในอตัรา

ผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะได้ ทั้ งน้ีได้ค ํานึงถึงความเส่ียงท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอด

ช่วงเวลาการลงทุนนั้นแลว้ 

 กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ(2554) ความเส่ียงทางธุรกิจคือความไม่แน่นอนท่ี

จะเกิดข้ึนกบัธุรกิจโดยจะส่งผลให้อตัราผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะไดรั้บของการลงทุน

ในธุรกิจนั้นผนัผวนไปจากท่ีคาดการณ์หรือพยากรณ์ไว ้ดงันั้นหากธุรกิจใดก็ตามท่ีมี

ความเส่ียงมากก็จะทําให้ธุรกิจเหล่านั้ นมีโอกาสท่ีจะได้รับผลตอบแทนตามท่ี

คาดการณ์ไว้ไม่แน่นอน ซ่ึงจะส่งผลกับธุรกิจต่างๆโดยตรง เพราะจะทําให้

ผลตอบแทนหรือกาํไรท่ีตอ้งการเกิดความไม่แน่นอนข้ึน 

 เริงรัก จาํปาเงิน(2544) ผลตอบแทนจากการลงทุน ในการลงทุนนั้นไม่วา่จะ

เป็นบุคคลธรรมดาหรือธุรกิจ เม่ือตดัสินใจใชเ้งินทุนในวนัน้ีก็หวงัวา่จะไดรั้บเงินคืน

ในอนาคตมากกวา่เงินท่ีลงทุนไปในวนัน้ี แนวคิดของผลตอบแทน(return)นั้น จะช่วย

ใหน้กัลงทุนแสดงถึงผลจากการลงทุนวา่เป็นเช่นไร 

 2. 4 ทบทวนวรรณกรรม 

กญัญารัตน์ ศิริประไพ(2554)ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ือง ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมี

ผลกระทบต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย วตัถุประสงคใ์นการวิจยั เพื่อศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ี

ส่งผลกระทบต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  โดยพบว่าดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย ดชันีการลงทุนภาคเอกชน และดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (สาขาก่อสร้าง) มี

ความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ และดชันีราคาวสัดุ

ก่อสร้าง มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางตรงกนัขา้มอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

ธนวฒัน์ คิมผล(2554) ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อดชันีอุตสาหกรรม

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หมวดขนส่ง วตัถุประสงคใ์นการวิจยั เพื่อศึกษา
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ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลกระทบต่อดชันีอุตสาหกรรมในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยในหมวดขนส่ง พบวา่ ดชันีราคาหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และดชันี

แนสแด็ก NASDAQ มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ 

โดยตวัแปรมีระดบัความสัมพนัธ์กนัมาก ดงันั้นความสัมพนัธ์จึงไปในทิศทางเดียวกนั 

กบัสมมุติฐานท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งมีนยัสําคญั ยกเวน้ราคาทองคาํแท่งและราคานํ้ ามนัดิบ 

NYMAXท่ีมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางตรงกนัขา้มอยา่งมีนยัสาํคญั 

ศุภวฒัน์ ธนศิริหิรัญสุข(2554)ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของ

ราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน วตัถุประสงค์ในการวิจยั 1. เพื่อศึกษาถึงปัจจยัท่ีมี

ผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานในทิศทางเดียวกนั 2. 

เพื่อศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน

ในทิศทางตรงข้ามกัน ผลจากการศึกษาคร้ังน้ีพบว่า ดัชนีหลักทรัพย์ในตลาด

หลกัทรัพย ์ อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ และดชันีราคานํ้ ามนัดิบ 

Nymex มีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานในทิศทางเดียวกนัอยา่ง

มีนยัสําคญั ดชันีราคาผูบ้ริโภคมีความสัมพนัธ์ ดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน 

อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน ในทิศทางตรงขา้มกนัอยา่งมีนยัสาํคญั  

3.วธีิดําเนินการศึกษา  

ในการศึกษาเร่ืองปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพย์

กลุ่มพลงังานในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย การศึกษาโดยใชข้อ้มูลท่ีเกิดข้ึนใน

อดีต (Secondary Data) มาเป็นเคร่ืองมือในการวจิยั โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ข้อมูลทีใ่ช้ในการศึกษา  

โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีนาํมาใชใ้นการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี เป็นขอ้มูลทุติยภูมิราย

เดือน ในระหวา่งเดือนสิงหาคม 2550 ถึง กรกฎาคม 2555 รวมระยะเวลา 60 เดือน

ประกอบดว้ย ตวัแปรอิสระ คือ ดชันีราคาผูบ้ริโภค(CPI) อตัราเงินเฟ้อ(INF) อตัรา

แลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ(EXR) ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย(SET) ดชันีราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลก(NYMEX)   ราคาทองคาํ

(GOLD) และตวัแปรตาม คือ ดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน(ENERG) 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา  

การหาความสัมพนัธ์โดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปในการประมวลผลขอ้มูล เพื่อ

ทาํการทดสอบสมมติฐาน วิเคราะห์ขอ้มูล และเพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวั

แปรอิสระและตวัแปรตาม  

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล  

ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี เป็นขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยเก็บ

รวบรวมขอ้มูลเป็นรายเดือน ตั้งแต่ในระหวา่งเดือนสิงหาคม 2550 ถึง กรกฎาคม 2555 

รวมระยะเวลา 60 เดือน  

การวเิคราะห์ข้อมูล  

เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ ทดสอบความสัมพนัธ์ของปัจจยัทาง

เศรษฐกิจกบัดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน วา่มีทิศทางความสัมพนัธ์เป็นอยา่งไร

โดยนาํขอ้มูลท่ีรวบรวมได้มาทาํการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยของปัจจยัทาง

เศรษฐกิจหรือตวัแปรอิสระ ดว้ยวิธีการสร้างสมการถดถอย แบบพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis) โดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อหาความสัมพนัธ์ของปัจจยัทาง

เศรษฐกิจหรือตวัแปรอิสระต่าง ๆ กบัดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน หรือตวัแปร

ตามท่ีไดก้าํหนดไว ้ 

แบบจําลองทีใ่ช้ในการศึกษา  

แบบจาํลองในการศึกษาจะสร้างจากความสัมพนัธ์ของปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมี

ผลกระทบ ต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน ดว้ยวธีิการสร้างสมการถดถอยเชิง

เส้นพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยมีแบบจาํลองดงัน้ี  

ENERG  = C + β1 CPI + β2 INF  + β3 EXR + β4 SET + β5 NYMEX  

 + β6 GOLD 

โดยท่ี  

ENERG  หมายถึง ดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน 

C   หมายถึง ค่าสัมประสิทธ์ิของค่าคงท่ี  

β1....β6  หมายถึง ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยของตวัแปรอิสระแต่ละตวั  
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CPI   หมายถึง ดชันีราคาผูบ้ริโภค 

INF   หมายถึง อตัราเงินเฟ้อ 

EXR   หมายถึง อตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ 

SET   หมายถึง ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

NYMEX  หมายถึง ดชันีราคานํ้ามนัดิบในตลาดโลก 

GOLD   หมายถึง ราคาทองคาํ  

  (US$ ต่อออนซ์ Website: www.goldtraders.or.th) 

4. ผลการวเิคราะห์ 

การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีศึกษาถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อดัชนีราคา

หลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นขอ้มูลทุติยภูมิราย

เดือน ในระหวา่งเดือนสิงหาคม 2550 ถึง กรกฎาคม 2555 รวมระยะเวลา 60 เดือนมา

ใชใ้นการศึกษา และนาํขอ้มูลมาคาํนวณสถิติในรูปสมการถดถอยเชิงซ้อน(Multiple 

Regressions) โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป เพื่อหาความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ

ดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไดน้าํตวัแปร

อิสระท่ีมีนัยสําคญัทางสถิติต่อตวัแปรตามมาเขา้สู่สมการ ซ่ึงประกอบด้วยตวัแปร

อิสระ 6 ตวัแปร ดงัตาราง 4.1 

ตารางที่ 4.1: สถิติพรรณนา 

 

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ENERG 60 9323.8 23666.58 17959.87 3817.0123 

CPI 60 100 116 107.78 4.308 

INF 60 -4.3 11.4 2.908 3.1914 

EXR 60 30 36 32.38 1.664 

SET 60 401.8 1228.5 837.029 223.6348 

NYMEX 60 39.3 134 85.573 20.3856 

GOLD 60 665.1 1780 1182.922 330.5373 

Valid N (listwise) 60 

    

http://www.goldtraders.or.th/
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ขอ้มูลจากตารางท่ี 4.1 สถิติพรรณนา สามารถบรรยายไดด้งัน้ี 

ดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน ENERG :  

จาํนวนขอ้มูลท่ีใชใ้นศึกษา 60 ชุดขอ้มูล โดยมีค่าตํ่าสุดคือ 9323.8  

มีค่าสูงสุดคือ 23666.58 มีค่าเฉล่ียคือ 23666.58 มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานคือ 3817.0123 

ดชันีราคาผูบ้ริโภค CPI : 

จาํนวนขอ้มูลท่ีใชใ้นศึกษา 60 ชุดขอ้มูล โดยมีค่าตํ่าสุดคือ 100 

มีค่าสูงสุดคือ 116 มีค่าเฉล่ียคือ 107.78 มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานคือ 4.308 

อตัราเงินเฟ้อ INF : 

จาํนวนขอ้มูลท่ีใชใ้นศึกษา 60 ชุดขอ้มูล โดยมีค่าตํ่าสุดคือ -4.3 

มีค่าสูงสุดคือ 11.4 มีค่าเฉล่ียคือ 2.908 มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานคือ 3.1914 

อตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ EXR : 

จาํนวนขอ้มูลท่ีใชใ้นศึกษา 60 ชุดขอ้มูล โดยมีค่าตํ่าสุดคือ 30 

มีค่าสูงสุดคือ 36 มีค่าเฉล่ียคือ 32.38 มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานคือ 1.664 

ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย SET : 

จาํนวนขอ้มูลท่ีใชใ้นศึกษา 60 ชุดขอ้มูล โดยมีค่าตํ่าสุดคือ 401.8 

มีค่าสูงสุดคือ 1228.5 มีค่าเฉล่ียคือ 837.029 มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานคือ 223.6348 

ดชันีราคานํ้ามนัดิบในตลาดโลก NYMEX : 

จาํนวนขอ้มูลท่ีใชใ้นศึกษา 60 ชุดขอ้มูล โดยมีค่าตํ่าสุดคือ 39.3 

มีค่าสูงสุดคือ 134 มีค่าเฉล่ียคือ 85.573 มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานคือ 20.3856 

ราคาทองคาํ GOLD : 

จาํนวนขอ้มูลท่ีใชใ้นศึกษา 60 ชุดขอ้มูล โดยมีค่าตํ่าสุดคือ 665.1 

มีค่าสูงสุดคือ 1780 มีค่าเฉล่ียคือ 1182.922 มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานคือ 330.5973 
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ตารางที่ 4.2: Multiple Regressions 

 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

  

Collinearity Statistics 

Model B Std. Error Beta t Sig. Tolerance VIF 

(Constant) 59335.467 9243.763 

 

6.419 0.000 

  CPI -562.06 94.945 -0.634 -5.92 0.000 0.078 12.812 

INF 67.648 77.048 0.057 0.878 0.384 0.216 4.63 

EXR -74.959 175.353 -0.033 -0.427 0.671 0.153 6.519 

SET 17.47 1.208 1.024 14.467 0.000 0.179 5.584 

NYMEX 52.587 14.992 0.281 3.508 0.001 0.14 7.152 

GOLD 1.956 1.479 0.169 1.323 0.192 0.055 18.288 

  R=0.976 R² =0.952 SEE=877.7879848 F=177.105 

           

Sig=0.000   

 

จากสมการขา้งตน้ 

ENERG  = C + β1 CPI + β2 INF  + β3 EXR + β4 SET + β5 NYMEX  

 + β6 GOLD 

สามารถเขียนสมการจากตาราง 4.2 ไดด้งัน้ี 

ENERG  = 59335.467 -562.06CPI + 67.648 INF  -74.959EXR + 17.47SET  

 + 52.587 NYMEX + 1.956GOLD 

จากการศึกษาพบวา่ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อตวัแปรตาม คือดชันีราคาผูบ้ริโภค

(CPI) ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย(SET) ดชันีราคานํ้ ามนัดิบใน

ตลาดโลก(NYMEX) และพบวา่ดชันีราคาผูบ้ริโภค(CPI) ราคาทองคาํ(GOLD)มีค่า 

VIF ท่ีสูงเกิน 10 จึงตอ้งมีการ Modified Model ใหม่ โดยการแกไ้ขตดัราคาทองคาํ

(GOLD)ออก จึงจะไดค้่าและตารางท่ีสมบูรณ์ 
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ตารางที่ 4.3: Modified Model 

  

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients     Collinearity Statistics 

Model B Std. Error Beta t Sig. Tolerance VIF 

(Constant) 53643.451 8237.44 

 

6.512 0.000 

  CPI -451.214 44.929 -0.509 -10.043 0.000 0.353 2.83 

INF 75.868 77.328 0.063 0.981 0.331 0.217 4.6 

EXR -181.75 156.735 -0.079 -1.16 0.251 0.195 5.137 

SET 17.924 1.166 1.05 15.378 0.000 0.195 5.132 

NYMEX 42.207 12.862 0.225 3.281 0.002 0.193 5.192 

 

R=0.975 R² =0.951 SEE=883.8575819 F=209.272 Sig=0.000 

 จากการ Modified Model ไดส้มการดงัต่อไปน้ี 

ENERG  = 53643.451 -451.214CPI + 75.868INF  -181.75EXR + 17.924SET  

 + 42.207NYMEX  

จากการศึกษาพบวา่ ดชันีราคาผูบ้ริโภค(CPI) ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย(SET) ดชันีราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลก(NYMEX) ท่ีส่งผลกระทบ

ต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ  

โดยดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย(SET)ดชันีราคานํ้ ามนัดิบ

ในตลาดโลก(NYMEX)ท่ีส่งผลกระทบต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มพลังงานใน

ทิศทางเดียวกนั และดชันีราคาผูบ้ริโภค(CPI)ท่ีส่งผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพย์

กลุ่มพลงังานในทิศทางตรงขา้มกนั 

และพบวา่อตัราเงินเฟ้อ(INF) อตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทต่อดอลลาร์

สหรัฐฯ(EXR) ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีมีอิทธิผลต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่ม

พลงังาน(Sig = 0.331, Sig = 0.251 ตามลาํดบั ซ่ึงค่า Sig > 0.05) 
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5.สรุปผลการวจัิยและข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาวิจยัโดยนาํขอ้มูลในอดีตมาใชเ้พื่อดูถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อ

ดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทาํให้ทราบวา่

ดชันีราคาผูบ้ริโภค(CPI) ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย(SET) ดชันี

ราคานํ้ามนัดิบในตลาดโลก(NYMEX)  สามารถส่งผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพย์

กลุ่มพลงังาน เพื่อให้ผูท่ี้สนใจหรือนกัลงทุนนาํไปใชป้ระกอบการตดัสินใจลงทุนใน

หลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน เพื่อสร้างอตัราผลตอบแทนท่ีคุม้ค่าและช่วยลดความเส่ียงท่ี

เน่ืองมาจากการลงทุน และสามารถนาํขอ้มูลท่ีไดท้าํการศึกษาใช้เป็นพื้นฐานในการ

วเิคราะห์กบัหลกัทรัพยใ์นหมวดอ่ืนๆท่ีนกัลงทุนใหค้วามสนใจ 

การศึกษาใช้ขอ้มูลทุติยภูมิ(Secondary data) ซ่ึงไดศึ้กษาในระหว่างเดือน

สิงหาคม 2550 ถึง กรกฎาคม 2555 มาใชใ้นการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อดชันี

ราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน โดยตวัแปรอิสระคือ ดชันีราคาผูบ้ริโภค(CPI) อตัราเงิน

เฟ้อ(INF) อตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ(EXR) ดชันีราคาหุ้น

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย(SET) ดชันีราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลก(NYMEX)   

ราคาทองคาํ(GOLD) และตวัแปรตามคือดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย(ENERG) โดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะห์การ

ถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ (Multiple Regression) ไดส้มการดงัน้ี 

ENERG  = 53643.451 -451.214CPI + 75.868INF  -181.75EXR + 17.924SET + 

42.207NYMEX  

สรุปผลการวจัิย 

ท่ีระดบันยัสําคญั 0.05 พบวา่ค่า Sig = 0.000 และความสัมพนัธ์ระหวา่งตวั

แปรอิสระและตวัแปรตามมีความสัมพนัธ์กนัสูงมาก โดยปัจจยัต่างๆท่ีนาํมาศึกษา

งานวจิยัสามารถส่งผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน  ในระดบั 95.10% 

โดยมีค่า R² =0.951ส่วนท่ีเหลือมาจากปัจจยัอ่ืน ๆ 4.9 % ซ่ึงสามารถแสดง

ความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม ไดด้งัน้ี 
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ตารางที่ 5.1 Correlation Analysis 

 CPI INF EXR SET NYMEX 

ENERG - + - + + 

 

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้รับจากการวจัิย  

การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อดัชนีราคา

หลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รูปแบบสมการท่ีไดจ้ะมี

ความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนท่ีสามารถเอาไปใช้ในการลงทุนได ้

อาจมีตวัแปรอิสระอ่ืนท่ีมีอิทธิพลต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มพลังงานในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยนกัลงทุนควรพิจารณาหลายๆตวัแปรในการประกอบการ

ตดัสินใจ ดีกวา่ใชต้วัแปรตวัใดตวัหน่ึงเพียงเท่านั้น ซ่ึงยงัมีปัจจยัทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ ท่ี

มีผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย ซ่ึงสามารถนาํปัจจยัเหล่านั้นมาวเิคราะห์หาสมการท่ีเหมาะสมข้ึนมาใหม่ได ้

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป  

จากการศึกษาวจิยัในคร้ังน้ีผูว้จิยัไดศึ้กษาเฉพาะปัจจยัทางเศรษฐกิจเพียง 6 ตวั 

ไดแ้ก่ ดชันีราคาผูบ้ริโภค(CPI) อตัราเงินเฟ้อ(INF) อตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาท

ต่อดอลลาร์สหรัฐฯ(EXR) ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย(SET) ดชันี

ราคานํ้ ามนัดิบ(NYMEX) ราคาทองคาํ(GOLD)   ดงันั้นสําหรับการวิจยัในคร้ังต่อไป 

ผูว้ิจยัขอเสนอแนะวา่ควรศึกษาปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่วา่จะเป็นปัจจยัทางดา้น

การเมือง ปัจจยัทางดา้นนกัลงทุนต่างชาติ วธีิการประเมินหลกัทรัพย ์บทวิเคราะห์ของ

บริษทัหลักทรัพย์ต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางประกอบการตดัสินใจลงทุนใน

หลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน รวมทั้งจะช่วยลดความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนจากการลงทุน และ

ทาํใหไ้ดผ้ลตอบแทนท่ีคุม้ค่าจากการลงทุนต่อไปในอนาคต 
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การวเิคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของการลงทุนในหลกัทรัพย์หมวด

พลงังานและสาธารณูปโภค โดยใช้ตัวแบบจําลองการกาํหนดราคาหลกัทรัพย์ 

(CAPM) 

THE ANALYSIS OF RETUEN AND RISK ON THE ENERGY AND 

UTILITY SECTOR BY CAPITAL ASSET PRICING MODEL (CAPM) 

ธีระ ลมัประเสริฐ1  กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ2
 

--------------------------------------------- 
บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาหาอตัราผลตอบแทนและความเส่ียง

ของหลกัทรัพยใ์นหมวดพลงังานและสาธารณูปโภค โดยพิจารณาถึงความสัมพนัธ์

ระหวา่งอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์บัอตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย และประเมินมูลค่าของหลกัทรัพยเ์พื่อใชใ้นการตดัสินใจลงทุนของ

นกัลงทุน โดยใช้แบบจาํลองการกาํหนดราคาหลกัทรัพย ์(Capital Asset Pricing 

Model : CAPM) โดยใชข้อ้มูลของหลกัทรัพยท่ี์อยูใ่นหมวดพลงังานและสาธารณูป 

โภคท่ีจดทะเบียนอยูใ่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยใช้ขอ้มูลรายวนัตั้งแต่

วนัท่ี 3 มกราคม 2550 ถึง 31 มิถุนายน 2555 และหลกัทรัพยท่ี์ใชใ้นการวิจยัจาํนวน 5  

หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ PTT - บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) , BANPU – บริษทั บา้นปู 

จาํกดั (มหาชน) , IRPC – บริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน), ESSO - บริษทั เอสโซ่ 

(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และ TOP - บริษทั ไทยออยล์ จาํกดั (มหาชน)  และใช้

ขอ้มูลอตัราดอกเบ้ียของตัว๋เงินคลงัรัฐบาลอายุ 1 ปีเป็นตวัแทนของอตัราผลตอบแทน

หลกัทรัพยท่ี์ปราศจากความเส่ียง ผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี อตัราผลตอบแทนเฉล่ีย

ของตลาดหลกัทรัพยเ์ท่ากบัร้อยละ 2.558 ต่อเดือน อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์

PPT เท่ากบัร้อยละ 2.215 ต่อเดือน อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์BANPU เท่ากบั 

ร้อยละ -0.556 ต่อเดือน อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์IRPC เท่ากบัร้อยละ -0.346 
___________________________ 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2  ผูอ้าํนวยการศูนยศึ์กษาสาทรธานี มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ต่อเดือน อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์ESSO เท่ากบัร้อยละ 3.664 ต่อเดือน อตัรา

ผลตอบแทนของหลักทรัพย์ TOP เท่ากับร้อยละ 2.617 ต่อเดือน ค่าเบต้าของ

หลกัทรัพยท์ั้ง 5 มีค่ามากกวา่ 1 และเม่ือคาํนวณหาอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัตาม

แบบจาํลอง CAPM พบวา่มีหลกัทรัพยเ์พียง 1 หลกัทรัพยเ์ท่านั้นท่ีมีราคาตลาดตํ่ากวา่

ความเป็นจริง  (Undervalued) คือ ESSO ซ่ึงเป็นหลกัทรัพยท่ี์นกัลงทุนสามารถลงทุน

ได ้ นอกนั้นเป็นหลกัทรัพยท่ี์มีราคาตลาดสูงกวา่ความเป็นจริง (Overvalued) ไดแ้ก่ 

PTT, BANPU, IRPC และTOP ซ่ึงนักลงทุนควรหลีกเล่ียงท่ีจะซ้ือหรือถือครอง

หลกัทรัพย ์

คําสําคัญ : หลกัทรัพยห์มวดพลงังานและสาธารณูปโภค อตัราผลตอบแทน ความ

เส่ียง ค่าเบตา้ แบบจาํลองการกาํหนดราคาสินทรัพย ์

ABSTRACT 

This study aims to determine the rate of returns and risks of common stocks 

in the Energy and Utility sector. By considering the relationship between the rate of 

return of the stocks and Stock Exchange of Thailand and using the Capital Asset 

Pricing Model (CAPM) to estimate the expected rate of return of the stocks. They 

are estimated by the daily SET data from 3 January 2010 to 30 June 2012. The 

stocks in this study are the PTT Public Company Limited – PTT, the Banpu Public 

Company Limited – BANPU, the IRPC Public Company Limited, the ESSO 

(Thailand) Public Company Limited – ESSO and the Thai Oil Public Company 

Limited – TOP. The daily T-Bills interest rates from Bank of Thailand are 

represented as the risk-free rate of returns. The findings show the average monthly 

rate of returns on the market is 2.558%, on the PTT is 2.215%, on the BANPU is -

0.556%, on the IRPC is -0.346%, on the ESSO is 3.664%, on the TOP is 2.617%. 

The beta values of these stocks are greater than 1.0. And the expected rate of return 

of the ESSO is the undervalued stock and is the stock that investors can invest and 
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the PTT, BANPU, IROC and TOP are the overvalued stocks which investors should 

avoid to invest. 

Keyword : Stocks, Energy and Utility Sector, Rate of Return, Risk, Beta, Capital 

Asset Pricing Mode 

1.บทนํา 

ตราสารทุนท่ีนักลงทุนนิยมลงทุนกันมากชนิดหน่ึงได้แก่  หุ้นสามัญ 

(Common Stock) ซ่ึงนกัลงทุนคาดหวงัผลตอบแทนจาการลงทุนคือกาํไรจากการซ้ือ

ขาย (Capital Gain) และเงินปันผล (Dividend) โดยการซ้ือขายหุ้นสามญัเกิดข้ึนใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงถือไดว้า่เป็นตลาดหลกัทรัพยท่ี์กาํลงัเติบโต แต่มี

ความผนัผวนสูง ซ่ึงทาํให้นกัลงทุนตอ้งตระหนกัถึงความเส่ียงของการลงทุนในหุ้น

สามญั และจาํเป็นอยา่งยิ่งท่ีตอ้งศึกษาขอ้มูลของบริษทัต่างๆท่ีจดทะเบียนอยูใ่นตลาด

หลกัทรัพย ์เช่น ผลประกอบการ งบการเงิน สภาวะการเติบโตของบริษทั เพื่อเป็นการ

ลดความเส่ียงในการลงทุนของหุ้นสามญัและทาํให้ผลตอบแทนท่ีเพิ่มมากข้ึน ดงันั้น

การตดัสินใจลงทุนท่ีชาญฉลาดจึงจาํเป็นตอ้งมีเคร่ืองมือท่ีช่วยวิเคราะห์ ประเมิน และ

จดัการความเส่ียงและอตัราผลตอบแทน 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

1) เพื่อศึกษาหาอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของการลงทุนใน

หลกัทรัพยห์มวดพลงังานและสาธารณูปโภค 

2) เพื่อวเิคราะห์และเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงเพื่อการ

ตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยห์มวดพลงังานและสาธารณูปโภค 

ขอบเขตของการวจัิย 

การวจิยัใชข้อ้มูลของหลกัทรัพยท่ี์อยูใ่นหมวดพลงังานและสาธารณูปโภคท่ี

จดทะเบียนอยูใ่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยใชข้อ้มูลรายวนัตั้งแต่วนัท่ี 3 

มกราคม 2550 ถึง 31 มิถุนายน 2555 และหลกัทรัพยท่ี์ใชใ้นการวจิยัจาํนวน 5  

หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ PTT , BANPU , IRPC , ESSO , TOP 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1) นกัลงทุนสามารถเขา้ใจถึงวธีิการหาอตัราผลตอบแทนและความเส่ียง

ของการลงทุนในหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2) ผลการวจิยัแสดงใหเ้ห็นถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราผลตอบแทนและ

ความเส่ียงของหลกัทรัพยใ์นหมวดพลงังานและสาธารณูปโภค เพื่อใชเ้ป็นแนวทางใน

การตดัสินใจในการลงทุนหลกัทรัพยห์มวดอ่ืนๆได ้

2.แนวคิด 

แนวคิดและและทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้อง 

Markowitz Portfolio theory (จิรัตน์ สังข์แก้ว, 2543) 

Harry Markowitz เสนอความคิดเห็นในการลงทุนเป็นกลุ่มหลกัทรัพยอ์ยา่งมี

หลกัเกณฑจ์ะช่วยให้การลงทุนมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยสมมติฐานให้นกัลงทุน

ทุกคนเป็นประเภทหลีกเล่ียงความเส่ียง (Risk-Averse) จึงพยายามกระจายความเส่ียง 

โดยทาํการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ท่ีแตกต่างกันไป เน่ืองจากการลงทุนในกลุ่ม

อุตสาหกรรมเดียวกันย่อมถูกกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจในระยะเวลาเดียวกัน

เหมือนๆกนั และกลุ่มหลกัทรัพยน์ั้นจะเป็นกลุ่มหลกัทรัพยป์ระสิทธิภาพได้ตอ้งมี

ผลตอบแทนสูงกวา่กลุ่มหลกัทรัพยอ่ื์น ณ ระดบัความเส่ียงเดียวกนั หรือมีระดบัความ

เส่ียงตํ่ากวา่ ณ ระดบัผลตอบแทนท่ีเท่ากนั 

ความเส่ียงในการลงทุน (Investment Risk) ตามทฤษฎีของการลงทุนความ

เส่ียงในการลงทุน คือ อตัราผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนนั้นไดรั้บจริง (Actual Return) คาด

เคล่ือน หรือ เบ่ียงเบน หรือ แตกต่าง ไปจากอตัราผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนนั้นคาดหวงั

ไวว้า่จะไดรั้บ (Expected Return) 

ความสัมพันธ์ของความเส่ียงและผลตอบแทนจากการลงทุน ระดับ

ผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินใด ๆ มีความสัมพนัธ์ใน

ทิศทางเดียวกนักบัระดบัความเส่ียง กล่าวคือ หากระดบัอตัราผลตอบแทนจากการ

ลงทุนสูงข้ึนระดบัความเส่ียงท่ีผูล้งทุนตอ้งแบกรับจากการลงทุนนั้นก็จะสูงข้ึนดว้ย

เสมอ 
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ความเส่ียงในการลงทุน มาจากปัจจยัสาํคญั 2 ประเภทดว้ยกนั คือ 

1. ความเส่ียงท่ีเกิดจาก ปัจจยัมหภาค (Macro Factors) ไดแ้ก่ Pervasive Risk

และ Systematic Risk เป็น ความเส่ียงท่ีเป็นระบบ มีอิทธิพลต่ออตัราผลตอบแทนของ

หลกัทรัพยใ์นตลาดทุนโดยรวม จึงเป็นความเส่ียงท่ีผูล้งทุนไม่อาจขจดัให้หมดไปจาก

การลงทุนนั้นได ้

2. ความเส่ียงท่ีเกิดจากปัจจยัจุลภาค (Micro Factors) ไดแ้ก่ Unsystematic 

Risk หรือ ความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ หรือ ความเส่ียงเฉพาะตวั ท่ีเม่ือเกิดข้ึนแลว้จะ

กระทบหลกัทรัพยใ์ดหลกัทรัพยห์น่ึงโดยเฉพาะผูล้งทุนสามารถขจดัหรือลดความ

เส่ียงประเภทน้ีได้ โดยการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์หลายตัวท่ีพิจารณา

คดัเลือกอยา่งถ่ีถว้นแลว้ 

แบบจาํลองการต้ังราคาหลักทรัพย์ (Capital Asset Pricing Model : CAPM) 

เป็นตวัแบบท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ผลทางสถิติเพื่อประเมินผลตอบแทนท่ีบ่งช้ี

ถึงผลการดาํเนินงานของหน่วยลงทุน 

ทฤษฎีดงักล่าวพฒันาโดย Markowitz  คน้พบทฤษฎีกลุ่มหลกัทรัพยส์มยัใหม่ 

ใน ค.ศ.1952  ต่อมา William F.Sharpe John Lintner และ Jan Mossin ไดน้าํทฤษฎี

ดงักล่าวมาประยุกต์เป็นทฤษฎีการกาํหนดราคาหลกัทรัพย ์หรือเป็นท่ีรู้จกักนัอย่าง

กวางขวางว่าแบบจาํลองการตั้งราคาหลกัทรัพย ์จะแสดงเป็นตวัแบบดุลยภาพของ

ความสัมพนัธ์ระหวา่งผลตอบแทนท่ีคาดหวงักบัความเส่ียง  

ความเส่ียงในท่ีน้ีหมายถึง ความเส่ียงท่ีเป็นระบบ (Systematic Risk) หรือ

ความเส่ียงท่ีไม่สามารถกาํจดัออกไปได ้โดยการกระจายการลงทุนไปยงัหลกัทรัพย์

ต่างๆ เพื่อลดความเส่ียง 

ความเส่ียงท่ีเป็นระบบ (Systematic Risk) เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากปัจจยั

ภายนอกบริษทัอนัส่งผลกระทบต่อทุก ๆ หุน้ของบริษทั อยา่งไรก็ตามหุ้นแต่ละบริษทั

ยอ่มจะไดรั้บผลกระทบเหล่าน้ีมากนอ้ยต่างกนั หุ้นของบริษทัท่ีไดรั้บผลกระทบมาก

โดยเปรียบเทียบกับหุ้นอ่ืนๆโดยส่วนรวม กล่าวได้ว่าเป็นหุ้นท่ีมีความเส่ียงท่ีเป็น

ระบบสูง หุน้ท่ีไดรั้บผลกระทบนอ้ยเม่ือเปรียบเทียบกบัหุ้นอ่ืนเป็นหุ้นท่ีมีความเส่ียงท่ี

เป็นระบบตํ่ า ซ่ึงสามารถหาความสัมพันธ์ระหว่างการเปล่ียนแปลงของอัตรา
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ผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์กบัการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของตลาดได ้

ก็สามารถทราบดัชนีหรือระดับโดยเปรียบเทียบของความเส่ียงท่ีเป็นระบบของ

หลักทรัพย์ได้ ซ่ึงจะเรียกดัชนีช้ีระดับและทิศทางการเปล่ียนแปลงของอัตรา

ผลตอบแทนของหลกัทรัพยเ์ปรียบเทียบกบัอตัราการเปล่ียนแปลงของตลาดว่า ค่า

สัมประสิทธ์ิเบตา้ (Beta coefficient) เรียกสั้น ๆ วา่ ค่าเบตา้ (β) 

ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ (Beta coefficient: β) หมายถึง ตวัวดัความเส่ียง ซ่ึงจะ

เป็นตวับอกความสัมพนัธ์ ระหว่างผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์กบัผลตอบแทนของ

ตลาดค่าเบตา้ (β) แบ่งออกไดด้งัน้ี 

1) ถ้าหลักทรัพยมี์ค่าเบตา้ (β) เท่ากบั 1.0 แสดงว่าความแปรปรวนใน

ผลตอบแทนของหลกัทรัพยมี์ความผนัแปรเท่ากบัความแปรปรวนในผลตอบแทน

ของตลาดโดยรวม อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัจากหลกัทรัพยจ์ะอยู่ในเกณฑ์ หรือ

จํานวนเท่ากับอัตราผลตอบแทนในเงินลงทุนของตลาดโดยรวม กล่าวได้ว่า 

หลกัทรัพยน์ั้นเป็นหลกัทรัพยข์องตลาด (Market stock) หรือค่าเบตา้ของตลาดจะมีค่า

เท่ากบั 1.0 นัน่เอง 

2) ถา้หลกัทรัพยมี์ค่าเบตา้ (β) มากกว่า 1.0 แสดงว่าความแปรปรวนใน

ผลตอบแทนของหลกัทรัพยมี์ความผนัแปรมากกวา่ความแปรปรวนในผลตอบแทน

ของตลาดโดยรวม อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัจากหลักทรัพย์จะมากกว่าอตัรา

ผลตอบแทนท่ีพึงได้จากหลกัทรัพยข์องตลาดโดยรวมเน่ืองจากความเส่ียงของการ

ลงทุนในหลักทรัพย์อยู่ในเกณฑ์ท่ีสูงกว่าระดับความเส่ียงของตลาดโดยรวม 

หลักทรัพย์ประเภทน้ีจัดได้ว่าเป็นหลักทรัพย์ประเภทความเส่ียงสูง (Aggressive 

stock) 

3) ถา้หลกัทรัพยมี์ค่าเบตา้ (β) น้อยกว่า 1.0 แสดงว่าความแปรปรวนใน

ผลตอบแทนของหลกัทรัพยมี์ความผนัแปรตํ่ากวา่ความแปรปรวนในผลตอบแทนของ

ตลาดโดยรวม อัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังจากหลักทรัพย์จะน้อยกว่าอัตรา

ผลตอบแทนท่ีพึงได้จากหลกัทรัพยข์องตลาดโดยรวมเน่ืองจากความเส่ียงของการ

ลงทุนในหลักทรัพย์อยู่ในเกณฑ์ท่ีตํ่ ากว่าระดับความเส่ียงของตลาดโดยรวม 
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หลกัทรัพยป์ระเภทน้ีจดัไดว้า่เป็นหลกัทรัพยป์ระเภทความเส่ียงตํ่า (Defensive stock) 

(วรรณี ชลนภาสถิตย ์และคณะ, 2537:85) 

ดงันั้น ตามตวัแบบการกาํหนดราคาหลกัทรัพย ์CAPM แสดงให้เห็นวา่อตัรา

ผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนตอ้งการจากการลงทุนในหลกัทรัพยใ์ดหลกัทรัพยห์น่ึง เท่ากบั

อตัราผลตอบแทนจากหลกัทรัพยท่ี์ปราศจากความเส่ียงบวกส่วนชดเชยความเส่ียงของ

ตลาดคูณดว้ยค่าเบตา้ของหลกัทรัพยน์ั้น หรือเท่ากบั Rf + [E(Rm) - Rf] βi  

และเม่ือเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนตอ้งการตามระดบัค่าเบตา้ท่ี

คาํนวณได้โดยใช้ CAPM กบัอตัราผลตอบแทนท่ีพยากรณ์ซ่ึงประกอบด้วยอตัรา

ผลตอบแทนจากเงินปันผลและอตัราการเปล่ียนแปลงของราคาท่ีคาดไว ้สามารถ

ประเมินไดว้า่หลกัทรัพยใ์ดราคาสูงกวา่ท่ีควรจะเป็น (Overpriced) หลกัทรัพยใ์ดราคา

ตํ่ากว่าท่ีควรจะเป็น (Underpriced) และหลกัทรัพยใ์ดมีราคาท่ีเหมาะสมแลว้ (Fair 

Priced) 

การทบทวนวรรณกรรมและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

จิตราพรรณ ใจตุย้ (2546) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง “การวิเคราะห์ความเส่ียงของ

หลกัทรัพยบ์างหลกัทรัพยใ์นกลุ่มพลงังานในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย”  ได้

ทาํการศึกษาหลกัทรัพยใ์นกลุ่มพลงังานจาํนวน 4 หลกัทรัพย ์คือ บริษทับา้นปู จาํกดั 

มหาชน (BANPU) บริษทัลานนาลิกไนต์ จาํกดั มหาชน (LANNA) บริษทัปตท.

สํารวจและผลิต ปิโตรเลียม จาํกดั มหาชน (PTTEP) และบริษทัปตท. จาํกดั มหาชน 

(PTT)  ผลการศึกษาพบวา่ เม่ือเปรียบเทียบกบัเส้นตลาดหลกัทรัพยพ์บวา่ BANPU, 

LANNA และ PTT จะอยูเ่หนือเส้นตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงแสดงว่าหลกัทรัพยมี์ราคาตํ่า

กว่าท่ีควรจะเป็น (Undervalue) ในอนาคตราคาจะปรับตวัข้ึนได้อีก นักลงทุนควร

ลงทุนในหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีก่อนท่ีราคาจะมีการปรับตวัข้ึน ส่วนหลกัทรัพย ์PTTEP อยู่

ใตเ้ส้นตลาดหลกัทรัพย ์แสดงว่าหลกัทรัพยมี์ราคาสูงกว่าท่ีควรจะเป็น (Overvalue) 

ในอนาคตราคาหลกัทรัพยจ์ะปรับตวัลดลง นกัลงทุนควรขายหลกัทรัพยน้ี์ 

ชิษณุชา จารุรัตนสาคร (2546) ได้ทาํการศึกษาเร่ือง “การวิเคราะห์อตัรา

ผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์กรณีศึกษา: หลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน” โดย

ศึกษาการวเิคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของตลาดหลกัทรัพยเ์ปรียบเทียบ
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กบัอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มพลงังาน ไดผ้ลการศึกษา

ดงัน้ี ปี 2544 ผูล้งทุนจะตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพย ์BANPU, BCP, EGCOMP, 

LANNA และ SUSCO ปี 2545 ผูล้งทุนจะตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพย ์BANPU, 

PTT, PTTEP, RATCH และ SUSCO ปี 2546 ผูล้งทุนจะตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพย ์

BAFS, BCP, BANPU, EGCOMP,LANNA, RATCH และ SUSCO 

กฤติยา นวรัตน์ (2549) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง “การวิเคราะห์อตัราผลตอบแทน

และความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่มเงินทุนหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย” การศึกษาไดว้ิเคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่ม

เงินทุนหลกัทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผลการศึกษาพบว่ามี

หลกัทรัพยจ์าํนวน 6 หลกัทรัพยท่ี์มีอตัราผลตอบแทนเฉล่ียสูงกวา่อตัราผลตอบแทนท่ี

คาดวา่จะไดรั้บหรืออยูเ่หนือเส้นตลาดหลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ AITCO, ASL, GBX, GL, 

MFC และTHANI แสดงวา่หลกัทรัพยมี์ราคาซ้ือขายในตลาดตํ่ากวา่ราคาท่ีควรจะเป็น 

ส่วนการวิเคราะห์เพื่อการตดัสินใจ พบว่า มีหลกัทรัพยจ์าํนวน 5 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ 

ASL, GBX, GL, MFC และTHANI เป็นหลกัทรัพยท่ี์ควรลงทุน 
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กรอบแนวคิด 

3.ระเบียบวธีิวจัิย 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาน้ีคือ หลกัทรัพยท่ี์อยูใ่นหมวดพลงังานและ

สาธารณูปโภคท่ีจดทะเบียนอยูใ่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยใชข้อ้มูล

รายวนัตั้งแต่วนัท่ี 3 มกราคม 2553 ถึง 31 มิถุนายน 2555 และหลกัทรัพยท่ี์ใชใ้นการ

วจิยัจาํนวน 5 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ 

1) PTT - บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)  

2) BANPU – บริษทั บา้นปู จาํกดั (มหาชน) 

3) IRPC – บริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) 

4) ESSO - บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

5) TOP - บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) 

โดยท่ีอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยค์าํนวณจากขอ้มูลราคาปิดรายวนัของ

หลกัทรัพยท์ั้ง 5 หลกัทรัพย ์อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์ปราศจากความเส่ียง

ราคาปิดของ 5 หลกัทรัพย์ในหมวดพลงังาน

และสาธารณูปโภค ได้แก่

PTT , BANPU , IRPC , ESSO , TOP

ดชันีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

อตัราผลตอบแทนที่ เกิดขึ้นจริง (Ri) 

ของ 5 หลกัทรัพย์ในหมวดพลงังาน

และสาธารณูปโภค ได้แก่

PTT , BANPU , IRPC , ESSO , TOP

อตัราผลตอบแทนของตลาด (Rm)

อตัราผลตอบแทนตัว๋เงินคลงัอายุ 1 ปี

(อตัราผลตอบแทนที่ปราศจากความเส่ียง Rf)

ค่าสัมประสิทธิ์ เบตา้ (β) 

ของ 5 หลกัทรัพย์ในหมวดพลงังาน

และสาธารณูปโภค ได้แก่

PTT , BANPU , IRPC , ESSO , TOP

อตัราผลตอบแทนที่คาดหวงั (E(Ri))

ของ 5 หลกัทรัพย์ในหมวดพลงังาน

และสาธารณูปโภค ได้แก่

PTT , BANPU , IRPC , ESSO , TOP

การเลือกลงทุนในหลักทรัพยห์มวดพลงังาน

และสาธารณูปโภค
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ไดจ้ากอตัราดอกเบ้ียของตัว๋เงินคลงัรัฐบาลท่ีมีอายุ 1 ปี และอตัราผลตอบแทนของ

ตลาดคิดจากดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และใชรู้ปแบบการกาํหนดราคา

สินทรัพยทุ์น หรือ CAPM เป็นเคร่ืองมือในการหาอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัซ่ึงเกิด

จากการวิเคราะห์ความเส่ียงหรือค่าเบต้า ท่ี เกิดข้ึนจากอัตราผลตอบแทนของ

หลกัทรัพย ์อตัราผลตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียง และอตัราผลตอบแทนของตลาด 

การรวบรวมข้อมูล    

ขอ้มูลสาํหรับการศึกษาเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ แบบอนุกรมเวลา (Time Series 

Data) จดัเก็บขอ้มูลเป็นรายเดือนระหวา่งเดือนมกราคม 2553 ถึงเดือนมิถุนายน 2555 

รวบรวมจากรายงานตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (www.setsmart.com) และ

รายงานจากธนาคารแห่งประเทศไทย ขอ้มูลท่ีรวบรวมมีดงัน้ี  

1. รายงานการซ้ือขายหลกัทรัพยห์มวดพลงังานและสาธารณูปโภค (ราคาปิด

รายวนั) เพื่อนาํมาคาํนวณหาอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์(Ri) 

2. ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET Index) รายวนั เพื่อนาํมา

คาํนวณหาอตัราผลตอบแทนของตลาด (Rm) 

3. รายงานอตัราดอกเบ้ียรายวนัของตัว๋เงินคลงัรัฐบาลอาย ุ1 ปี เพื่อใชเ้ป็น

ตวัแทนของอตัราผลตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียง (Rf) 

การวเิคราะห์ข้อมูล  

1. คาํนวณหาอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์i 

    𝑅𝑖 =  
𝑃𝑡 −  𝑃𝑡−1
𝑃𝑡−1

∗ 100 

โดยท่ี  𝑃𝑡  หมายถึงราคาปิดของหลกัทรัพย ์i ณ วนัทาํการ t 

 𝑃𝑡−1 หมายถึงราคาปิดของหลกัทรัพย ์i ณ วนัทาํการก่อนหนา้ t 

2. คาํนวณหาอตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

    𝑅𝑚 =  
𝑆𝐸𝑇 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑡 −  𝑆𝐸𝑇 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑡−1

𝑆𝐸𝑇 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑡−1
∗ 100 

โดยท่ี  𝑆𝐸𝑇 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑡 หมายถึงดชันีตลาดหลกัทรัพย ์ณ วนัทาํการ t 

 𝑆𝐸𝑇 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑡−1 หมายถึงดชันีตลาดหลกัทรัพย ์ณ วนัทาํการก่อน

หนา้ t  
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3. คาํนวณหาความเส่ียงของอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์โดยใชค้่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : σ) 

    𝜎𝑖 =  �
∑ (𝑅𝑖 −  𝑅𝚤� )2𝑛
𝑖=1

𝑛
 

โดยท่ี  𝑅𝑖 หมายถึงอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์i 

 𝑅𝚤�  หมายถึงอตัราผลตอบแทนเฉล่ียของหลกัทรัพย ์i 

 𝑛 หมายถึงจาํนวนวนัทาํการ 

4. คาํนวณหาความเส่ียงของอตัราผลตอบแทนของตลาด โดยใชค้่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation : σ)  

    𝜎𝑚 =  �
∑ (𝑅𝑚 −  𝑅�𝑚)2𝑛
𝑖=1

𝑛
 

โดยท่ี  𝑅𝑚 หมายถึงอตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย ์

 𝑅�𝑚 หมายถึงอตัราผลตอบแทนเฉล่ียของตลาดหลกัทรัพย ์

 𝑛 หมายถึงจาํนวนวนัทาํการ 

5. คาํนวณหาค่าความแปรปรวนร่วม (Covariance : COV)  

    𝐶𝑂𝑉𝑖,𝑚 =  �
∑ (𝑅𝑚 −  𝑅�𝑚) ∗ (𝑅𝑖 −  𝑅�𝑖)𝑛
𝑖=1

𝑛
 

6. คาํนวณหาอตัราผลตอบแทนเดือนของหลกัทรัพยท่ี์ปราศจากความเส่ียง 

(Risk Free Rate : Rf)  

7. คาํนวณหาค่าเบตา้ของหลกัทรัพย ์

β𝑖 =  
𝐶𝑂𝑉𝑖,𝑚
𝜎𝑚2

 

 โดยท่ี 𝐶𝑂𝑉𝑖,𝑚 หมายถึงค่าความแปรปรวนร่วมระหวา่งอตัรา

ผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์i และอตัราผลตอบแทนของตลาด 

  𝜎𝑚2  หมายถึงค่าความแปรปรวนของตลาดหลกัทรัพย ์

8. คาํนวณหาอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของหลกัทรัพย ์i : E(Ri) โดยใช้

แบบจาํลองการกาํหนดราคาหลกัทรัพย ์(CAPM) 

𝐸(𝑅𝑖) =  𝑅𝑓 + (𝑅𝑚 −  𝑅𝑓)𝛽𝑖 
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4. สรุปผลการวจัิย 

หลกัทรัพย์ PTT 

หลกัทรัพย ์ PTT มีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ เท่ากบั 1.2895  ซ่ึงมีค่าเป็นบวกและ

มากกว่า 1  แสดงว่าหลักทรัพย์ดังกล่าวน้ีมีความเส่ียงมากกว่าตลาด โดยมีอตัรา

ผลตอบแทนเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนักบัอตัราผลตอบแทนของตลาดใน

สัดส่วนท่ีมากกว่า ทั้งน้ี หลกัทรัพย ์PPT มีอตัราผลตอบแทนท่ีพยากรณ์ไว ้(2.2154)  

นอ้ยกวา่อตัราผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะไดรั้บ (3.2353) แสดงวา่หลกัทรัพยด์งักล่าวน้ีมี

ค่า overvalued หรือราคาหลักทรัพย์ในตลาดมีราคาสูงเกินความเป็นจริง จึงควร

ตดัสินใจเลือกไม่เลือกลงทุนหรือถา้ถือหลกัทรัพยน้ี์อยูใ่หข้ายออกไป 

หลกัทรัพย์ BANPU 

หลกัทรัพย ์ BANPU มีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ เท่ากบั 1.1301  ซ่ึงมีค่าเป็นบวก

และมากกว่า 1  แสดงว่าหลกัทรัพยด์งักล่าวน้ีมีความเส่ียงมากกว่าตลาด โดยมีอตัรา

ผลตอบแทนเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนักบัอตัราผลตอบแทนของตลาดใน

สัดส่วนท่ีมากกวา่ ทั้งน้ี หลกัทรัพย ์BANPU มีอตัราผลตอบแทนท่ีพยากรณ์ไว ้

 (-0.556)  นอ้ยกวา่อตัราผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะไดรั้บ (2.862) แสดงวา่หลกัทรัพย์

ดงักล่าวน้ีมีค่า overvalued หรือราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดมีราคาสูงเกินความเป็นจริง 

จึงควรตดัสินใจเลือกไม่เลือกลงทุนหรือถา้ถือหลกัทรัพยน้ี์อยูใ่หข้ายออกไป 

หลกัทรัพย์ IRPC 

หลกัทรัพย ์IRPC มีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ เท่ากบั 1.4066  ซ่ึงมีค่าเป็นบวกและ

มากกว่า 1  แสดงว่าหลักทรัพย์ดังกล่าวน้ีมีความเส่ียงมากกว่าตลาด โดยมีอตัรา

ผลตอบแทนเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนักบัอตัราผลตอบแทนของตลาดใน

สัดส่วนท่ีมากกวา่ ทั้งน้ี หลกัทรัพย ์IRPC มีอตัราผลตอบแทนท่ีพยากรณ์ไว ้(-0.346)  

นอ้ยกวา่อตัราผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะไดรั้บ (3.509) แสดงวา่หลกัทรัพยด์งักล่าวน้ีมี

ค่า overvalued หรือราคาหลักทรัพย์ในตลาดมีราคาสูงเกินความเป็นจริง จึงควร

ตดัสินใจเลือกไม่เลือกลงทุนหรือถา้ถือหลกัทรัพยน้ี์อยูใ่หข้ายออกไป 
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หลกัทรัพย์ ESSO 

หลกัทรัพย ์ESSO มีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ เท่ากบั 1.2351  ซ่ึงมีค่าเป็นบวกและ

มากกว่า 1  แสดงว่าหลักทรัพย์ดังกล่าวน้ีมีความเส่ียงมากกว่าตลาด โดยมีอตัรา

ผลตอบแทนเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนักบัอตัราผลตอบแทนของตลาดใน

สัดส่วนท่ีมากกว่า ทั้งน้ี หลกัทรัพย ์ESSO มีอตัราผลตอบแทนท่ีพยากรณ์ไว ้(3.664)  

มากกวา่อตัราผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะไดรั้บ (3.108) แสดงวา่หลกัทรัพยด์งักล่าวน้ีมีค่า 

undervalued หรือราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดมีราคาตํ่ากวา่ความเป็นจริง จึงควรตดัสินใจ

เลือกลงทุนหลกัทรัพยน้ี์ 

หลกัทรัพย์ TOP 

หลกัทรัพย ์ TOP มีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ เท่ากบั 1.5151  ซ่ึงมีค่าเป็นบวกและ

มากกว่า 1  แสดงว่าหลักทรัพย์ดังกล่าวน้ีมีความเส่ียงมากกว่าตลาด โดยมีอตัรา

ผลตอบแทนเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนักบัอตัราผลตอบแทนของตลาดใน

สัดส่วนท่ีมากกว่า ทั้งน้ี หลกัทรัพย ์TOP มีอตัราผลตอบแทนท่ีพยากรณ์ไว ้(2.617)  

นอ้ยกวา่อตัราผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะไดรั้บ (3.763) แสดงวา่หลกัทรัพยด์งักล่าวน้ีมี

ค่า overvalued หรือราคาหลักทรัพย์ในตลาดมีราคาสูงเกินความเป็นจริง จึงควร

ตดัสินใจเลือกไม่เลือกลงทุนหรือถา้ถือหลกัทรัพยน้ี์อยูใ่หข้ายออกไป 

 

สรุปการวเิคราะห์ 

Security Total Risk 

Systematic 

Risk % 

Unsystematic 

Risk % 

PTT 3.329 1.345 40.41% 1.984 59.59% 

BANPU 3.580 1.033 28.85% 2.547 71.15% 

IRPC 5.648 1.600 28.33% 4.048 71.67% 

ESSO 6.801 1.234 18.14% 5.567 81.86% 

TOP 5.802 1.857 32.00% 3.945 68.00% 

ตารางที่ 1 สรุปความเส่ียงของหลกัทรัพย์ 
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แผนภาพที ่1 แสดงอตัราผลตอบแทนทีแ่ท้จริง(ทีพ่ยากรณ์ไว้)ของหลกัทรัพย์ 

 

 
 
 

แผนภาพที ่2 แสดงค่าเบต้าของหลกัทรัพย์ 
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แผนภาพที ่3 แสดงอตัราผลตอบแทนทีค่าดหวงัของหลกัทรัพย์ 
 
 
 

หลกัทรัพย์ 
อตัราผลตอบแทนที่

เกดิขึน้จริง 

อตัราผลตอบแทนที่

คาดหวงั  
การตัดสินใจ 

PTT 2.215 3.235 ไม่ลงทุน 

BANPU -0.556 2.862 ไม่ลงทุน 

IRPC -0.346 3.509 ไม่ลงทุน 

ESSO 3.664 3.108 ลงทุน 

TOP 2.617 3.763 ไม่ลงทุน 

 
ตารางที่ 2 สรุปการเลอืกลงทุนในหลกัทรัพย์ 
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แผนภาพที ่4 แสดงผลการวิเคราะห์ในรูปแบบของเส้น SML 

5.อภิปรายผล 

จากผลการวเิคราะห์ตามตวัแบบการกาํหนดราคาหลกัทรัพยน์ั้น มีหลกัทรัพย์

ท่ีนกัลงทุนควรลงทุนเพียง 1 หลกัทรัพย ์คือ ESSO และมีถึง 4 หลกัทรัพยท่ี์ไม่ควร

ลงทุนไดแ้ก่ PTT  BANPU IRPC และ TOP ซ่ึงขดัแยง้กบัผลการวิจยัของจิตราพรรณ 

ใจตุย้ (2546) ท่ีให้เลือกลงทุนกบัหลกัทรัพย ์PTT และ BANPU และขดัแยง้กบั

ผลการวิจยัของชิษณุชา จารุรัตนสาคร (2546) ท่ีให้เลือกลงทุนกบัหลกัทรัพย ์PTT 

และ BANPU การท่ีผลการวิจัยขดัแยง้กับการวิจัยท่ีผ่านมาอาจเป็นเพราะสภาวะ

เศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2546 และ 2555 นั้นมีความแตกต่างกนัจึงทาํให้ดชันี

ตลาดหลกัทรัพยแ์ละราคาหลกัทรัพยเ์กิดความผนัผวนท่ีแตกต่างกนั 

ถา้พิจารณาจากตวัแบบการกาํหนดราคาหลกัทรัพย ์(CAPM) ท่ีจะนาํความ

เส่ียงในส่วนท่ีความเส่ียงท่ีเป็นระบบเท่านั้นมาคาํนวณหาอตัราผลตอบแทนของ

หลกัทรัพย ์แต่ทั้ง 5 หลกัทรัพยมี์ค่าความเส่ียงท่ีเป็นระบบคิดเป็นประมาณ 30% ของ

ความเส่ียงทั้งหมด ส่วน 70% ท่ีเหลือเป็นความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ เช่น หลกัทรัพย ์

BANPU มีอตัราผลตอบแทนและราคาหลกัทรัพยท่ี์ตกตํ่าเน่ืองมาจากปัญหาท่ีเกิดข้ึน
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ภายในบริษทัเอง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการฟ้องร้องในคดีท่ีถูกเรียกค่าเสียหาย ซ่ึงมี

ผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย ์และมีผลต่อการตดัสินใจของนกัลงทุนดว้ย 

ข้อเสนอแนะ 

การประเมินราคาหลกัทรัพยโ์ดยใช้ตวัแบบ CAPM เพียงอย่างเดียวยงัไม่

เพียงพอสําหรับการตดัสินใจในการลงทุนในหลกัทรัพย ์และยงัมีอีกหลายวิธีในการ

วิเคราะห์ เช่น การวิเคราะห์ราคาหลกัทรัพยแ์บบ Arbitrage Pricing Theory ซ่ึงเช่ือวา่

ปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยน์ั้น มิไดมี้เฉพาะความเส่ียงของตลาด

เท่านั้น แต่มีปัจจยัหลายประการท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของผลตอบแทน หรือ 

การใช้วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) เป็นการวิเคราะห์

ปัจจยัพื้นฐานท่ีมีผลกระทบต่อหลกัทรัพยม์าเป็นตวักาํหนดราคาสินทรัพย ์หรือ ใช้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis) เป็นการวิเคราะห์รูปแบบการ

เคล่ือนไหวของราคาหลักทรัพย์ในอดีต และนํามาคาดการณ์ราคาหลักทรัพยท่ี์จะ

เกิดข้ึนในอนาคต 
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ปัจจัยทางเศรษฐกจิทีม่ีผลต่อราคาหลกัทรัพย์กลุ่มอาหารและเคร่ืองดื่ม 

ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

( The  Economic  Factors  affecting  the stock price of food and 

beverages on the  Stock exchange  of Thailand ) 

ชมพนุูท  จิตนาวสาร1  กิตติพนัธ์  คงสวสัด์ิเกียรติ 2 

 

บทคดัยอ่ 

การศึกษาวจิยัเร่ือง “ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอาหาร

และเคร่ืองด่ืมในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย”  มีวตัถุประสงค์ดงัน้ี (1) เพื่อ

ศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืมในตลาด

หลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีนํามาศึกษาได้แก่ ดัชนีการ

ลงทุนภาคเอกชน  อัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจํา 12 เดือน อัตราเงินเฟ้อ อัตรา

แลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทกบัดอลลาร์สหรัฐฯ ดชันีราคาหลกัทรัพย ์ ปริมาณการ

ส่งออกอาหารและเคร่ืองด่ืม   และดชันีราคาผูบ้ริโภค (2) เพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ

ศึกษาวจิยัมาใชป้ระโยชน์ต่อผูล้งทุนในดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืม

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยทั้งในปัจจุบนัและอนาคตโดย ขอ้มูลท่ีใช้ใน

การศึกษาคร้ังน้ีใชข้อ้มูลทุติยภูมิในการศึกษาตั้งแต่ เดือนสิงหาคม 2550 ถึงกรกฎาคม  

2555รวมเป็นระยะเวลา 60 เดือน โดยใช้ขอ้มูลทุติยภูมิรายเดือนโดยใชก้ารวิเคราะห์

การถดถอยพหุคูณเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตามและตวัแปรอิสระ 

ผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอาหาร

และเคร่ืองด่ืมในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ คือดชันี 

การลงทุนภาคเอกชน ,    อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน,อตัราเงินเฟ้อ ,อตัรา 

แลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาทกบัดอลลาร์สหรัฐฯ , ดชันีราคาหลกัทรัพย ์,ปริมาณการ 

 
 1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 

2  ผูอ้าํนวยการศูนยศึ์กษาสาทรธานี มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ส่งออกอาหารและเคร่ืองด่ืม และดชันีราคาผูบ้ริโภค(CPI)  และ ดชันีการลงทุน

ภาคเอกชน,ปริมาณการส่งออกอาหารและเคร่ืองด่ืม ,อตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงิน

บาทกบัดอลลาร์สหรัฐฯ และดชันีราคาหลกัทรัพย ์ มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั

กบัราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืมในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ในขณะท่ี    อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน , อตัราเงินเฟ้อ  และดชันีราคา

ผูบ้ริโภคมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบั ราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอาหารและ

เคร่ืองด่ืมในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   ซ่ึงนกัลงทุนสามารถนาํความสัมพนัธ์

ท่ีไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ี ไปใชใ้นการพิจารณาวางแผนการลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่ม

อาหารและเคร่ืองด่ืมในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเพื่อเพิ่มผลตอบแทนจาก

การลงทุน โดยพิจารณาจากปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์กับดัชนีราคา

หลกัทรัพยก์ลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืมในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

คําสําคัญ : การเปล่ียนแปลงราคาของหุน้ ,ดชันีราคาหลกัทรัพย ์

Abstract 

The study is the  Economic  Factors  affecting  the stock price of food 

andbeverages on the  Stock exchange  of Thailand. The purposes of this 

independent study are to (1) study economic factors effecting  the stock price of 

food and beverages on on the stock exchange of Thailand . The economic factors in 

this study are  Private Investment Index (PII) ,Exchange Rate (EXR) ,Interest rate 

(INR) ,Inflation Rate (INF),Set index (SETIND), Exporting (EP) and Consumer Price 

Index(CPI) (2) use the results of this independent study for planning investment 

strategies at the present and in the future. This study is based on secondary data of 

monthly time series from August 2007 – July 2012, 60 months. The analysis is 

conducted using the Multiple Regression Analysis to study the relationships 

between independent and dependent variables. 

The results of this study indicates that Private Investment Index (PII) 

,Exchange Rate (EXR) ,Interest rate (INR) ,Inflation Rate (INF),Set index (SETIND), 
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Exporting (EP) and  Consumer Price Index(CPI) at a statistically significantly level. 

Moreover Private Investment Index (PII) ,Exchange Rate (EXR) ,Set index 

(SETIND), Exporting (EP) have positive relationship with the stock price of food and 

beverages on the  Stock exchange of Thailand, while Interest rate, Interest rate 

(INR) ,Inflation Rate (INF) and Consumer Price Index(CPI) have negative 

relationship with the stock price of food and beverages on the Stock exchange of 

Thailand  

Investors can use the results of this study concerning these relationships in 

planning investment strategies related to the stock exchange of Thailand index, in 

order to increase their returns  

KEYWORDS :  STOCK EXCHANGE, SET INDEX 

1.บทนํา 

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ท่ีอุดมไปด้วยผลิตภณัฑ์จากอาชีพ

เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีศกัยภาพ

ในการผลิตเพื่อบริโภคในประเทศและเพื่อการส่งออกสูง  เน่ืองจากประเทศไทยมี

พื้นฐานด้านการผลิตทางการเกษตรท่ีมั่นคงและมั่งคั่งทาํให้มีผลผลิตท่ีสามารถ

นาํมาใชเ้ป็นวตัถุดิบในการแปรรูปไดอ้ยา่งหลากหลายและต่อเน่ืองอีกทั้ง มีแรงงานท่ี

มีคุณภาพจาํนวนมาก มีการใชเ้ทคโนโลยีการผลิตท่ีทนัสมยั และจากการ สรุปภาวะ

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม ปี 2554 และแนวโนม้ปี 2555(อุตสาหกรรมอาหาร)  กล่าววา่   

ภาวะการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารในภาพรวมปี 2554 ไม่รวมนํ้ าตาล คาดว่าจะ

เพิ่มข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 4.1 เน่ืองจากการผลิตในหลายสินคา้ ไดรั้บผลดีจากการฟ้ืน

ตวัของเศรษฐกิจโลก และการท่ีประเทศผูผ้ลิตสําคญัหลายประเทศประสบปัญหาดา้น

วตัถุดิบจากภยัธรรมชาติ ส่งผลต่อระดบัราคาสินคา้เกษตรและอาหารในตลาดโลกมี

ทิศทางปรับตวัสูงข้ึนในเกือบทุกสินคา้ ส่งผลใหก้ารผลิตอุตสาหกรรมอาหารของไทย

ไดรั้บผลดี 

 

http://www.foodnetworksolution.com/vocab/word/464/วัตถุดิบ
http://www.ryt9.com/s/oie/1325230)%20กล่าว
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อุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นผูผ้ลิตสินคา้อาหารและ

เคร่ืองด่ืม และผูผ้ลิตสินค้าอาหารและเคร่ืองด่ืมรายใหญ่ส่วนมากจะผลิตเพื่อการ

ส่งออก  และส่วนใหญ่จะจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ปัจจุบนัจึง

มีนกัลงทุนหนัมาให้ความสนใจอย่างต่อเน่ือง  และภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนั ก็มีความ

ผนัผวนในเร่ืองของราคาหลกัทรัพย ์ และอตัราผลตอบแทน อนัเน่ืองมาจากปัจจยัทาง

เศรษฐกิจต่างๆท่ีเปล่ียนแปลง แต่ส่ิงท่ีนกัลงทุนโดยทัว่ไปคาดหวงัจากการลงทุนก็คือ  

การได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน  ซ่ึงประกอบด้วย ผลตอบแทนท่ีเกิดจากการ

เปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพย ์ และผลตอบแทนจากเงินปันผล  แต่ในความเป็น

จริงส่ิงท่ีนักลงทุนต้องการกับความเป็นจริงอาจแตกต่างกัน    จึงทําให้เห็นว่า

ผลตอบแทนท่ีนกัลงทุนคาดหวงั อาจไม่เป็นไปตามตอ้งการ  ดงันั้นจึงเป็นท่ีน่าสนใจ

วา่  มีปัจจยัทางเศรษฐกิจปัจจยัใดบา้ง  ท่ีมีอิทธิพลต่อราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอาหารและ

เคร่ืองด่ืมเพื่อท่ีจะสามารถนาํผลจากการศึกษาท่ีไดไ้ปใชใ้นการพิจารณาในการลงทุน

ท่ีเหมาะสมได ้

วตัถุประสงค์ในงานวจัิย 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอาหารและ

เคร่ืองด่ืมในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  โดยปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีนาํมาศึกษา 

ไดแ้ก่ ดชันีการลงทุนภาคเอกชน   อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน  อตัราเงิน

เฟ้อ   อตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทกบัดอลลาร์สหรัฐฯ  ดชันีราคาหลกัทรัพย ์      

ปริมาณการส่งออกอาหารและเคร่ืองด่ืม   และดชันีราคาผูบ้ริโภค 

2. เพื่อนาํขอ้มูลท่ีได้จากการศึกษาวิจยัมาใช้ประโยชน์ต่อผูล้งทุนในดชันี

ราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืมในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยทั้งใน

ปัจจุบนัและอนาคต 

สมมุติฐาน 

ปัจจยัทางเศรษฐกิจ  คือ  ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII),    อตัราดอกเบ้ียเงิน 

ฝากประจาํ 12 เดือน(INR),อตัราเงินเฟ้อ(INF) ,อตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาทกบั

ดอลลาร์สหรัฐฯ (EXR) , ดชันีราคาหลกัทรัพย(์SET) ,ปริมาณการส่งออกอาหารและ
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เคร่ืองด่ืม (EP)และดชันีราคาผูบ้ริโภค(CPI)  มีปัจจยัอยา่งนอ้ย  1 ปัจจยั ท่ีมีอิทธิพล

ต่อราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืมในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ขอบเขตในงานวจัิย 

การศึกษาน้ีทาํการศึกษาเพื่อศึกษาถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคา

หลักทรัพย์กลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืมในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ช่วง

ระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่ เดือนสิงหาคม 2550 ถึงกรกฎาคม  2555  รวมเป็น

ระยะเวลา 60 เดือน โดยใช้ขอ้มูลทุติยภูมิรายเดือน  ซ่ึงตวัแปรต่างๆท่ีเลือกมาศึกษา

ความสัมพนัธ์ ไดแ้ก่  ดชันีการลงทุนภาคเอกชน(PII),   อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 

12 เดือน(INR),อตัราเงินเฟ้อ(INF), อตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทกบัดอลลาร์

สหรัฐฯ (EXR) , ดชันีราคาหลกัทรัพย(์SET),ปริมาณการส่งออกอาหารและเคร่ืองด่ืม 

(EP) และดชันีราคาผูบ้ริโภค  (CPI)   

 

กรอบแนวความคิด 

            ตวัแปรอิสระ                 ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII) 
 

ราคาหลกัทรัพย์

กลุ่มอาหาร 

และเคร่ืองด่ืม 

ดชันีราคาผูบ้ริโภค  (CPI) 

 

อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 (INR)  

 

  

 

อตัราเงินเฟ้อ (INF) 

  
 อตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาทกบัดอลลาร์(EXR) 

 

  

 

ดชันีราคาหลกัทรัพย ์(SET) 

ปริมาณการส่งออกอาหารและเคร่ืองด่ืม(EP)    
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

จากการศึกษาในคร้ังน้ีทาํให้ทราบถึงความสัมพนัธ์ของปัจจยัทางเศรษฐกิจ

ต่างๆท่ีมีความสัมพันธ์กับราคาหลักทรัพย์กลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืมในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อสามารถเป็นประโยชน์แก่นกัลงทุนหรือผูท่ี้สนใจ

ทัว่ไป ท่ีจะได้นาํขอ้มูลมาใช้วิเคราะห์แนวโน้มการเคล่ือนไหวของราคาหลกัทรัพย์

กลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืมเพื่อประยกุตใ์ชใ้นการตดัสินใจลงทุนซ้ือขายหลกัทรัพยก์ลุ่ม

อาหารและเคร่ืองด่ืมในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2. แนวความคิด  ทฤษฎแีละผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.1.1  แนวคิดพื้นฐานเก่ียวกบัการลงทุน 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2548) กล่าวว่า การลงทุน  หมายถึง

กระบวนการท่ีผูล้งทุนเลือกท่ีจะชะลอการใชจ่้ายในวนัน้ีเพื่อสร้างความมัน่คัง่ให้เพิ่ม

สูงในอนาคต ไม่วา่จะเป็นการซ้ือหลกัทรัพยห์รือตราการเงินประเภทต่างๆ เช่น ตรา

สารทุน ตราสารหน้ี หรือดว้ยวิธีการอ่ืนๆ โดยมุ่งหวงัเพื่อให้ไดรั้บกระแสเงินสดจาก

การลงทุนนั้นๆ และมุ่งหวงัให้หลกัทรัพย ์หรือตราสารการเงินท่ีไดล้งทุนไป มีมูลค่า

สูงข้ึน ทั้งน้ี เพื่อให้คุม้กบัตน้ทุนค่าเสียโอกาส และเพื่อชดเชยอาํนาจซ้ือท่ีสูญเสียไป 

อนัเน่ืองมาจากภาวะเงินเฟ้อ รวมทั้งชดเชยความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการลงทุนใน

หลกัทรัพย ์หรือตราสารการเงิน ตลอดช่วงระยะเวลาลงทุน 

2.1.2 แนวความคิดเก่ียวกบัอตัราผลตอบแทน 

อญัญา ขนัธวิทย ์(2547) ไดก้ล่าวถึง ผลตอบแทนและอตัราผลตอบแทนจาก

การลงทุนในหลกัทรัพยไ์วว้า่ เม่ือผูล้งทุนลงทุนไปจนส้ินสุดระยะเวลาการลงทุน การ

คาํนวณผลตอบแทนรวม(Total return) ซ่ึงผูล้งทุนไดรั้บจริง (realized return) ในช่วง

เวลานั้น จะเท่ากบัทุกแหล่งรวมกนั 

ผลตอบแทนรวม = กาํไรจากส่วนต่างของราคา+ รายไดจ้ากเงินสดจ่าย

ระหวา่งกาล+ ผลตอบแทนจากการลงทุนต่อ+ ผลตอบแทนในลกัษณะอ่ืน 
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2.1.3ทฤษฎีความเส่ียง 

กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ (2552) ไดก้ล่าวถึงการบริหารความเส่ียงทางธุรกิจ

ไวว้า่ความเส่ียงทางธุรกิจ คือ ความไม่แน่นอนท่ีจะเกิดข้ึนกบัธุรกิจ โดยจะส่งผลให้

อัตราผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะได้รับของการลงทุนในธุรกิจนั้ นผนัผวนไปจากท่ี

คาดการณ์หรือพยากรณ์ไว ้ดงันั้นหากธุรกิจใดก็ตามท่ีมีความเส่ียงมากก็จะทาํให้ธุรกิจ

เหล่านั้นมีโอกาสท่ีจะไดรั้บผลตอบแทนตามท่ีคาดการณ์ไวไ้ม่แน่นอน ซ่ึงจะส่งผล

กบัธุรกิจต่างๆ โดยตรง เพราะจะทาํให้ผลตอบแทนหรือกาํไรท่ีตอ้งการเกิดความไม่

แน่นอนข้ึน “เม่ือความเส่ียงสูง ผลตอบแทนยิ่งสูง” เรามกัมองกนัในแง่เดียวว่าการ

ลงทุนใดท่ีมีความเส่ียงสูง จะส่งผลให้เกิดผลตอบแทนท่ีสูงข้ึน แต่เราก็คงจะมองขา้ม

ไปไม่ไดเ้ลยทีเดียววา่การท่ีมีความเส่ียงสูงนั้น จะทาํให้เกิดโอกาสในการขาดทุนสูง

เช่นเดียวกนั  การป้องกนัความเส่ียงทางธุรกิจ สามารถกระทาํไดห้ลายวธีิ แต่ก่อนท่ีเรา

ศึกษาวา่ความเส่ียงต่างๆ จะมีการป้องกนัไม่ให้เกิดข้ึนอยา่งไรนั้น เราจะตอ้งศึกษาถึง

ชนิดของความเส่ียงก่อนวา่ความเส่ียงดงักล่าวเป็นเช่นไร และเราก็จะตอ้งทราบความ

เส่ียงดงักล่าวนั้นจะก่อให้เกิดความสูญเสียมากเพียงใด จะคุม้ค่ากบัการท่ีเราจะทาํการ

ป้องกนัความเส่ียงหรือไม่ เราจึงจะทราบไดว้า่ ความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนเหล่านั้นจะมีวิธี

ป้องกนัไม่ใหเ้กิดข้ึนอยา่งไร 

2.2 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการวเิคราะห์ปัจจยัพื้นฐาน 

การวเิคราะห์โดยใชปั้จจยัพื้นฐาน เป็นการวิเคราะห์ท่ีลาํดบัการพิจารณาจาก

สภาพเศรษฐกิจ มายงัสภาพอุตสาหกรรมตลอดถึงผลการดาํเนินงานของบริษทั โดย

รวบรวมขอ้มูลทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม ของบริษทัมาวิเคราะห์แต่ละส่วน เพื่อ

นาํไปสู่การคาดการณ์ผลการดาํเนินงานในอนาคตของบริษทั มีขั้นตอนท่ีสาํคญั คือ 

- การวเิคราะห์เศรษฐกิจโดยทัว่ไป (Economic  Analysis) 

การวิเคราะห์เศรษฐกิจเน้นการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นมาตลอดจน

แนวโนม้ของภาวะเศรษฐกิจในอนาคต ซ่ึงอาจเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัเศรษฐกิจโลก และ

แนวนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลวา่จะมีผลกระทบต่อธุรกิจท่ีออกหลกัทรัพยห์รือไม่ 

เพียงใด 
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- การวเิคราะห์อุตสาหกรรม (Industry Analysis) 

การวเิคราะห์อุตสาหกรรมเนน้การวิเคราะห์วงจรอุตสาหกรรม (Industry Life 

Cycle) สภาพการตลาดและการแข่งขนั ตลอดจนอนาคตของอุตสาหกรรม ว่าจะมี

แนวโน้มอตัราการเจริญเติบโตอย่างไร ซ่ึงข้ึนอยู่กับปัจจยัหลายอย่างด้วยกัน เช่น 

นโยบายของรัฐบาลท่ีจะให้การสนับสนุนหรือเป็นอุปสรรค โครงสร้างการ

เปล่ียนแปลงของระบบภาษีของรัฐบาล โครงสร้างของอุตสาหกรรมแต่ละประเภท 

เป็นตน้  

- การวเิคราะห์บริษทั (Company Analysis) 

การวิเคราะห์บริษทัเป็นขั้นสุดทา้ยของการวิเคราะห์ โดยเน้นการวิเคราะห์

ประเภทของบริษัท และประเภทของหลักทรัพย์ โดยจะวิเคราะห์ทั้ งเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Analysis) อนัไดแ้ก่ การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ การบริหารของผูบ้ริหาร 

ส่วนแบ่งการตลาดของบริษทั โครงการขยายโรงงานของบริษทั เป็นต้น และการ

วิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) อนัได้แก่ การวิเคราะห์จากงบแสดง

ฐานะการเงินของธุรกิจในอดีตและปัจจุบนั เพื่อนาํมาประมาณการกาํไรต่อหุ้นและ

ราคาหุ้นในอนาคตได ้ (http://www.taladhoon.com/main/library/library2/27-2009-09-

26-07-17-56.html,4สิงหาคม 2555) 

2.3 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัอุตสาหกรรมอาหาร  

อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมของไทยมีรากฐานการผลิตท่ีเขม้แข็งกว่า

ประเทศอ่ืน แนวโนม้ท่ีสาํคญัท่ีส่งผลกระทบต่อชนิดและคุณภาพของสินคา้และทาํให้

โครงสร้างอุตสาหกรรมเปล่ียนแปลงมีหลายปัจจยั ไดแ้ก่ 

- การเพิ่มความวิตกกงัวลและการดูแลสุขภาพทาํให้คนไทยต่ืนตวัในการ

เลือกบริโภคอาหาร จึงมีความตอ้งการอาหารกลุ่มเพื่อสุขภาพท่ีราคาแพง และสะดวก

ในการบริโภค 

- การขยายตวัของธุรกิจคา้ปลีกท่ีเพิ่มข้ึนมากกวา่ 700 สาขาทัว่และสะดวก

ในการบริโภคประเทศ ทาํให้ผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและคาดหวงักบัความ

หลากหลายของสินคา้ คุณภาพ และราคามากข้ึน ทาํให้ธุรกิจคา้ปลีกใชเ้ป็นเง่ือนไข

ต่อรองผูผ้ลิตใหผ้ลิตสินคา้ท่ีมีมาตรฐานสูงข้ึน 

http://www.taladhoon.com/main/library/library2/27-2009-09-26-07-17-56.html,4สิงหาคม
http://www.taladhoon.com/main/library/library2/27-2009-09-26-07-17-56.html,4สิงหาคม
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- อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลของไทยมีขนาดดงันั้นการยกระดบัคุณ

มาตรฐานการผลิตจึงเป็นหวัใจสําคญัเพื่อการรักษาตลาด รูปแบบสินคา้ท่ีส่งออกเป็น

อาหารกระป๋องและแช่แขง็ประมาณร้อยละ 80 สินคา้ส่งออกท่ีสําคญั คือทูน่ากระป๋อง 

กุง้-หมึกแช่แข็ง (http://www.industry. go.th/Lists/eServices/Attachments/385, 4 

สิงหาคม 2555) 

2.4 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

กฤษกร  คิณวฒันาภรณ์(2552)  ไดศึ้กษางานเร่ืองปัจจยัทางเศรษฐกิจและ

การเงินท่ีมีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดอาหารและเคร่ืองด่ืม   โดยใชข้อ้มูลทุติย

ภูมิชนิดอนุกรมเวลา เดือนกนัยายน 2547 ถึงสิงหาคม 2552 รูปแบบสมการถดถอย

เชิงซ้อน พบว่าปัจจยัทางเศรษฐกิจและการเงินท่ีมีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวด

อาหารและเคร่ืองด่ืม คือร้อยละการเปล่ียนแปลงของดัชนีราคาหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย  สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดอาหารและ

เคร่ืองด่ืมได ้อยา่งมีนยัสาํคญัในทิศทางเดียวกนั และอตัราเงินเฟ้อ สามารถอธิบายการ

เปล่ียนแปลงดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดอาหารและเคร่ืองด่ืมได ้อยา่งตรงกนัขา้มกนั  

สาํหรับตวัแปรอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน,ดชันีการลงทุนภาคเอกชน,อตัรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ และปริมาณการส่งออกอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่มีผล

ต่อการเปล่ียนแปลงดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดอาหารและเคร่ืองด่ืม 

ลกัขณา สินโน (2550) ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ือง ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพล

ต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์  มีวตัถุประสงคใ์นการวิจยัเพื่อ

ศึกษาปัจจยัท่ีสําคญัทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อการเคล่ือนไหวของราคาหลกัทรัพย์

ในกลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นขอ้มูลรายเดือน เดือนกรกฎาคม 2547 

ถึงเดือนธนัวาคม 2549   ผลการวิจยัพบวา่ ตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อดชันีราคาหลกัทรัพย์

กลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพยใ์นทิศทางตรงขา้มอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ ณ ระดบั

ความสาํคญัร้อยละ 95 คือ ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง สาํหรับราคานํ้ามนัดีเซลขายปลีกใน

ประเทศ และอตัราเงินเฟ้อในเดือนท่ีผา่นมามีนยัสําคญัทางสถิติ ณ ระดบัความสําคญั

ร้อยละ 99 ส่วนปริมาณเงินตามความหมายแบบกวา้งมีความสัมพนัธ์ในทิศทาง

เดียวกบัดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพยอ์ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
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กรรณิการ์ จะกอ (2552) ได้ศึกษางานวิจยัเร่ืองปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมี

ผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงดชันีราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย: 

กรณีศึกษาดชันีราคาหุน้กลุ่มธนาคาร มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมี

ผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงดชันีราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

กรณีศึกษาดชันีราคาหุ้นกลุ่มธนาคาร และเพื่อศึกษาปัจจยัภายในตลาดหลกัทรัพยท่ี์มี

ผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงดชันีราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   

โดยใชข้อ้มูลรายเดือนมกราคม 2547 ถึง เดือนธนัวาคม ผลการวิจยัสรุปไดว้า่ อตัรา

ดอกเบ้ีย ค่าเงินบาท ผลิตภณัฑ์มวลรวมประชาชาติ มีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหุ้น

กลุ่มธนาคารอยา่งมีนยัสําคญั โดยอตัราดอกเบ้ีย และผลิตภณัฑ์มวลรวมประชาชาติมี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัดชันีราคาหุ้นกลุ่มธนาคาร ในขณะท่ีค่าเงินบาทมี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัดชันีราคาหุ้นกลุ่มธนาคาร   ส่วนตวัแปรท่ี

เหลือได้แก่อตัราเงินเฟ้อ ปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพย  ์ และมูลค่าการซ้ือขาย

หลกัทรัพย ์เป็นตวัแปรท่ีไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ  

กญัญารัตน์  ศิริประไพ(2554) ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ือง ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมี

ผลกระทบต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และ ก่อสร้างในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  โดยวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมี

ผลกระทบต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิรายเดือน เดือนมกราคม พ.ศ.2550 ถึง

เดือนธนัวาคม พ.ศ.2553 ผลการศึกษาพบวา่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระและ

ตวัแปรตามมีความสัมพนัธ์สูงมาก สามารถส่งผลต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่ม

อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างได ้และจากการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งดชันีราคา

หุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดัชนีราคาวสัดุก่อสร้าง ดัชนีการลงทุน

ภาคเอกชน  และดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (สาขาก่อสร้าง) พบวา่ดชันีราคาหุ้น

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดชันีการลงทุนภาคเอกชน  และดชันีความเช่ือมัน่

ทางธุรกิจ (สาขาก่อสร้าง) มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัสําคญัทาง

สถิติ และดชันีราคาวสัดุก่อสร้างมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางตรงกนัขา้มอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ 
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สุวิมล สังขทบัทิมสังข(2554)  ศึกษางานวิจยัเร่ือง “ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมี

ความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย”วตัถุประสงค์เพื่อ

ศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์กับดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยและนาํขอ้มูลท่ีไดม้าใชป้ระโยชน์ต่อผูล้งทุนในดชันีราคาหุ้นตลาดทรัพย์

ทั้งในปัจจุบนัและอนาคต โดยใช้ขอ้มูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลารายเดือนตั้งแต่ 

มกราคม 2550 ถึงธนัวาคม 2553 จาํนวน 48 เดือน ยกเวน้ผลิตภณัฑ์มวลรวมใน

ประเทศ เป็นขอ้มูลรายไตรมาส พบวา่ ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์กบัดชันี

ราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ อตัราส่วน

ราคาตลาดต่อกาํไรหุ้น ดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์ อตัราแลกเปล่ียนเงินตรา และ

อตัราเงินเฟ้อ โดยอตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรหุน้ และดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์ 

มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ขณะท่ีอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา และอตัราเงินเฟ้อ มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนั

ขา้มดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   

3. วธีิดําเนินการศึกษา 

ในการศึกษาน้ีได้ศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหลักทรัพย์กลุ่ม

อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ดว้ยสมการ

ถดถอยเชิงซ้อน(Multiple Regresstions) ดว้ยวิธีกาํลงัสองท่ีนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least 

Squares )  ระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่ เดือนสิงหาคม 2550 ถึงกรกฎาคม 2555  รวม

เป็นระยะเวลา 60 เดือนโดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิรายเดือน ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรในงานวิจยัน้ี คือราคาหลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและ

เคร่ืองด่ืมในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยกลุ่มตวัอย่างคือราคาหลกัทรัพย์

กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมทั้งหมดท่ีมีการซ้ือขาย ระหวา่งเดือนสิงหาคม 

2550 ถึง เดือนกรกฎาคม 2555 รวมเป็นระยะเวลา 60 เดือน 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการทาํงานวจัิย 

ในการศึกษาค ร้ัง น้ีทําการวิ เคราะห์ด้วยการประมวลผลด้วย เค ร่ือง

คอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ โดยทาํการ

ทดสอบสมมติฐานดว้ยการวเิคราะห์ทางสถิติดว้ยวธีิการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ  

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ขอ้มูลท่ีใช้จะเป็นขอ้มูลอนุกรมเวลาแบบทุติยภูมิ (Secondary Time Series 

Data) โดยรวบรวมขอ้มูลทางสถิติยอ้นหลงัของดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดอาหารและ

เคร่ืองด่ืมในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและปัจจยัทางเศรษฐกิจต่างๆท่ีมีผลต่อ

การเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม ในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ.  2550 ถึง เดือน กรกฎาคม 

พ.ศ. 2555  เป็นเวลา 60 เดือน 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

ทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรอิสระท่ีเลือกทั้ง 7ประการ  ได้แก่  

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ,อัตราดอกเบ้ีย เ งินฝากประจํา  12 เ ดือน,           

อตัราเงินเฟ้อ,อตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหวา่งเงินบาทกบัดอลลาร์สหรัฐฯ และ ดชันี

ราคาหลกัทรัพยต์ลาดแห่งประเทศไทย กบัตวัแปรตาม คือ ราคาหลกัทรัพยห์มวด

อาหารและเคร่ืองด่ืมในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  โดยการนําข้อมูลท่ี

รวบรวมได้มาทาํการหาค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระแต่ละตวั  จากนั้นจึงนาํตวั

แปรอิสระท่ีผา่นการทดสอบมาหาค่าความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตาม  (ราคาหลกัทรัพย์

หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืมในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย)  โดยการทาํสมการ

ถดถอยเชิงเส้น (Multiple Regressions) โดยใชเ้ทคนิคแบบ Enter 

สถิติทีใ่ช้ทดสอบสมมุติฐาน  

ทาํการทดสอบสมมติฐานดว้ยการวเิคราะห์ทางสถิติดว้ยวิธีการวเิคราะห์การ

ถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) โดยมีแบบจาํลองดงัน้ี 

Foodi,t = C+b1PII+b2INRt+b3INFt+b4EXRt+b5SETIND+b6EPt+b7CPI 

โดยท่ี C   = ค่าสัมประสิทธ์ิของค่าคงท่ี 
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b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7 = ค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระ 

Foodt   = ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยห์มวดอาหาร       

     และเคร่ืองด่ืม  

 PII   = ดชันีการลงทุนภาคเอกชน   

INRt   = อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ12เดือน  

INFt   = อตัราเงินเฟ้อ 

EXRt   = อตัราแลกเปล่ียนเงินตรา 

SETIND   = ดชันีหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

EPt   = ปริมาณการส่งออกอาหารและเคร่ืองด่ืม

CPI   = ดชันีผูบ้ริโภค 

             4.ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลแบบอนุกรมเวลา (time series) ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 

พ.ศ.  2550 - เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2555  เป็นเวลา 60 เดือน  และนาํตวัแปรอิสระท่ีมี

นยัสาํคญัทางสถิติต่อตวัแปรตามมาเขา้สู่สมการ  

 

ตารางท่ี4.1  ตารางผลการวจิยัสาํหรับสถิติเชิงพรรณนา 

 

จากข้อมูลในตารางท่ี 4.1   ผลการวิจัยสําหรับสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive  

Statistic)  สามารถบรรยายไดด้งัน้ี 

ตวัแปร จาํนวน ค่าสูงสุด ค่าต ํ่าสุด ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ดชันีการลงทุนภาคเอกชน   60 1760.45 148.41 212.2628 204.52306 

อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน 60 3.30 .75 2.0520 .85249 

อตัราเงินเฟ้อ 60 11.40 -4.30 2.9083 3.19142 

อตัราแลกเปล่ียนเงินตรา 60 35.73 29.87 32.3825 1.66390 

ดชันีหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 60 1228.49 401.84 837.0288 223.63479 

ปริมาณการส่งออกอาหารและ

เคร่ืองด่ืม 
60 69.20 23.90 48.8717 8.96415 

ดชันีผูบ้ริโภค 60 115.82 99.70 107.78 4.3083 
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ดชันีการลงทุนภาคเอกชน  (PII)  มีค่าเฉล่ีย  212.2628  ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 204.52306   โดยมีค่าสูงสุด  1760.45 และมีค่าตํ่าสุด 148.41 

อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน (INRt)  มีค่าเฉล่ีย 2.0520  ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน .85249  โดยมีค่าสูงสุด 3.30 และมีค่าตํ่าสุด  .75 

อตัราเงินเฟ้อ (INF) มีค่าเฉล่ีย 2.9083 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 3.19142 โดยมี

ค่าสูงสุด 11.40 และมีค่าตํ่าสุด  -4.30 

อตัราแลกเปล่ียนเงินตรา (EXR) มีค่าเฉล่ีย  32.3825 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

1.66390 โดยมีค่าสูงสุด  35.73 และมีค่าตํ่าสุด  29.87 

ดชันีหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) มีค่าเฉล่ีย 837.0288  ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน223.63479 โดยมีค่าสูงสุด 1228.49 และมีค่าตํ่าสุด  401.84 

ปริมาณการส่งออกอาหารและเคร่ืองด่ืม (EP) มีค่าเฉล่ีย  48.8717ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 8.96415 โดยมีค่าสูงสุด 69.20และมีค่าตํ่าสุด 23.90 

ดชันีผูบ้ริโภค (CPI) มีค่าเฉล่ีย 107.78 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 4.3083 โดยมี

ค่าสูงสุด 115.82  และมีค่าตํ่าสุด 99.70 

ตารางท่ี 4.2 สถิติพหุถดถอย (Multiple Regression Analysis) 

ตวัแปร Unstandardized 

Coefficients 

 

 

t 

 

 

Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std.Error Tolerance VIF 

ค่าคงท่ี -32979.542 3346.196 -9.856 0.000   

ดชันีการลงทุนภาคเอกชน   12.975 5.249 2.472 0.017 0.137 3.812 

อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 

12 เดือน 

-200.950 80.935 -2.483 0.016 0.411 2.433 

อตัราเงินเฟ้อ -114.866 16.984 -6.763 0.000 0.666 1.502 

อตัราแลกเปล่ียนเงินตรา 166.378 63.985 2.600 0.012 0.173 5.793 

ดชันีหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย 

8.368 0.604 13.859 0.000 0.107 9.317 

ปริมาณการส่งออกอาหาร

และเคร่ืองด่ืม 

-14.810 6.710 -2.207 0.032 0.541 1.849 

ดชันีผูบ้ริโภค 241.848 20.045 12.065 0.000 0.262 3.812 

R= 0.992        R2=0.984         F=464.286         Sig.=0.000 
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 จากผลการวิเคราะห์ในตารางท่ี 4.2 สามารถแสดงให้เห็นว่า ความสัมพนัธ์

ระหว่างตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม มีความสัมพนัธ์กนัโดยส่งผลต่อดชันีราคา

หลักทรัพย์ กลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืมในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย99.2%      

(R Square = 0.992) ส่วนท่ีเหลือมาจากปัจจยัอ่ืน  ซ่ึงมีค่า Sig. = 0.000 และ F = 

464.286  โดยดชันีการลงทุนภาคเอกชน,อตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาทกบัดอลลาร์

สหรัฐฯ,ดชันีราคาหลกัทรัพย,์ปริมาณการส่งออกอาหารและเคร่ืองด่ืมและดชันีราคา

ผูบ้ริโภคมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัดชันีราคาหลกัทรัพย ์กลุ่มอาหารและ

เคร่ืองด่ืมในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส่วนอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 

เดือน ,อตัราเงินเฟ้อ และปริมาณการส่งออกอาหารและเคร่ืองด่ืมมีความสัมพนัธ์ใน

ทิศทางตรงกันข้ามกับดัชนีราคาหลักทรัพย์ กลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืมในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดงัสมการ 

Foodi,t = C+b1PII+b2INRt+b3INFt+b4EXRt+b5SETIND+b6EPt+b7CPI 

Foodi,t = -32979.52+1760.45 PII-200.950 INR-114.866INF+ 

166.378EXR+8.368SET-14.810EP+241.848 CPI 

5. สรุปผลการวจัิย และข้อเสนอแนะ 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลแบบอนุกรมเวลา (Time Aeries) รายเดือนตั้งแต่ เดือน

สิงหาคม 2550 ถึงกรกฎาคม  2555  รวมเป็นระยะเวลา 60 เดือน  สรุปผลการวิเคราะห์

ได้ดังน้ี ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน ,อตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทกับดอลลาร์

สหรัฐฯ ,ดชันีราคาหลกัทรัพย,์ปริมาณการส่งออกอาหารและเคร่ืองด่ืมและดชันีราคา

ผูบ้ริโภคมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัดชันีราคาหลกัทรัพย ์กลุ่มอาหารและ

เคร่ืองด่ืมในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ส่วนอตัรา

ดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน, อตัราเงินเฟ้อและปริมาณการส่งออกอาหารและ

เคร่ืองด่ืม มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัดชันีราคาหลกัทรัพย ์กลุ่มอาหาร

และเคร่ืองด่ืมในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ สามารถ

อธิบายดัชนีราคาหลักทรัพย์ กลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืมในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยได ้99.2% ซ่ึงมีค่า Sig. = 0.000 และ F = 464.286 โดยมีสมการดงัน้ี 
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Foodi,t = -32979.52+1760.45 PII-200.950 INR-114.866INF+ 

166.378EXR+8.368SET-14.810EP+241.848 CPI 

อภิปรายผลการวจัิย 

 ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืมใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  สรุปผลการวิเคราะห์ได้ดงัน้ี ดชันีการลงทุน

ภาคเอกชน ,อัตราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทกับดอลลาร์สหรัฐฯ ,ดัชนีราคา

หลักทรัพย์,ปริมาณการส่งออกอาหารและเคร่ืองด่ืม และดัชนีราคาผูบ้ริโภคมี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัดชันีราคาหลกัทรัพยซ่ึ์งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ

กญัญารัตน์   ศิริประไพท่ีกล่าววา่ ดชันีราคาหลกัทรัพยแ์ละดชันีการลงทุนภาคเอกชน 

มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติกับ ดัชนีราคา

หลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

ซ่ึงตรงขา้มกบัปราโมทย ์ ผลโสดา ท่ีกล่าววา่ดชันีราคาผูบ้ริโภคไม่มีความสัมพนัธ์กบั

ดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืม  ส่วนอตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาท

กบัดอลลาร์สหรัฐฯ ตรงข้ามกับปราโมทย ์ ผลโสดา  ท่ีกล่าวว่าอตัราแลกเปล่ียน

ระหวา่งเงินบาทกบัดอลลาร์สหรัฐฯ มีความสัมพนัธ์ทิศทางตรงกนัขา้ม ซ่ึงส่วนอตัรา

ดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน, อตัราเงินเฟ้อ และปริมาณการส่งออกอาหารและ

เคร่ืองด่ืม มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัดชันีราคาหลกัทรัพย ์กลุ่มอาหาร

และเคร่ืองด่ืมในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 ข้อเสนอแนะทีไ่ด้รับจากการวจัิย 

  จากผลการวจิยั  ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

1. นักลงทุนสามารถนําความสัมพันธ์ท่ีได้ ไปใช้ในการพิจารณาวาง

แผนการลงทุนในดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเพื่อเพิ่มผลตอบแทน

จากการลงทุน 

ข้อเสนอแนะในการทาํวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ในการศึกษาคร้ังน้ี  ผูว้จิยัไดท้าํการศึกษาตวัแปรอิสระเพียง 7 ตวัแปร คือ 

ดชันีการลงทุนภาคเอกชน(PII) ,   อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน(INR),อตัรา
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เงินเฟ้อ(INF), อตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทกบัดอลลาร์สหรัฐฯ (EXR) , ดชันี

ราคาหลกัทรัพย(์SET),ปริมาณการส่งออกอาหารและเคร่ืองด่ืม (EP) และดชันีราคา

ผูบ้ริโภค  (CPI)  ดงันั้นผูท่ี้จะศึกษาในคร้ังต่อไป  ควรจะศึกษาตวัแปรอิสระอ่ืนๆทาง

เศรษฐกิจท่ีมีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพย ์กลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืมในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย 

2. ควรมีการศึกษาในส่วนของตน้ทุนในการลงทุน  เพื่อจะนาํมาเป็นส่วน

สาํคญัช่วยในการตดัสินใจในการลงทุนของนกัลงทุน 
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ปัจจัยทางเศรษฐกจิทีม่ีอทิธิพลต่อดัชนีราคาหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์เอม็เอไอ 

ECONOMIC FACTORS INFLUENCING THE MARKET FOR 

ALTERNATIVE INVESTMENT INDEX 

นิตยา บัวล้อม1 กติติพนัธ์ คงสวสัดิ์เกยีรติ2 

------------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยใ์น

ตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ โดยมีวตัถุประสงค์ดงัน้ี เพื่อศึกษาถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจ 

ได้แก่ ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET INDEX) ดชันีราคา

ผูบ้ริโภค (CPI) ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII) ราคานํ้ ามนัดิบ (NYMEX Crude Oil) 

มูลค่ าก าร ซ้ือขา ยหลักท รัพ ย์ ท่ี ส่ งผ ลกระท บต่อราค าหลักท รัพ ย์ใ นตลา ด

หลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ ในการศึกษาคร้ังน้ีไดใ้ชข้อ้มูลรายเดือน (Secondary Data) ตั้งแต่

เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 และประมวลผลขอ้มูลโดยใช้

โปรแกรมสาํเร็จรูปเพื่อทาํการทดสอบสมมติฐาน และวเิคราะห์ขอ้มูลแบบการถดถอย

เชิงเส้นพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวั

แปรอิสระและตวัแปรตาม 

ผลการศึกษาพบว่า ท่ีระดบันัยสําคญั 0.05 ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร

อิสระและตวัแปรตามมีความสัมพนัธ์สูงมาก สามารถส่งผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพย์

ในตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอได ้และจากการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งดชันีราคา

หุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET INDEX) ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII) 

ราคานํ้ ามนัดิบ (NYMEX Crude Oil) มูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพย ์มีความสัมพนัธ์ไป

ในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ โดยตวัแปรมีระดบัความสัมพนัธ์กนัมาก 

ดงันั้นความสัมพนัธ์จึงไปในทิศทางเดียวกนักบัสมมติฐานท่ี 

_____________________________________________  
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต  
2 ผูอ้าํนวยการศูนยศึ์กษาสาทรธานี มหาวทิยาลยัรังสิต 
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กาํหนดไวอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ยกเวน้ดชันีราคาผูบ้ริโภค(CPI) ท่ีมีความสัมพนัธ์

ไปในทิศทางตรงกนัขา้มอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

คําสําคัญ : ตลาดหลกัทรัพยเ์อม็เอไอ (MAI), ดชันีตลาดหลกัทรัพย ์

Abstract 

The objective of these study economic factors influences the Market for 

Alternative Investment Index. The objectives are as follows, To study the Economic 

Factors, Including  The Stock Exchange of Thailand: SET  INDEX, Consumer 

Price Index: CPI, Private Investment Index: PII, Crude oil: NYMAX, Trading value 

That affect the Market for Alternative Investment Index. In this study used monthly 

data (Secondary Data) from July 2007 to June 2012, And data processing program 

was to test the hypothesis, and multiple linear regression analysis of data (Multiple 

Regression Analysis) to test the relationship between the independent and 

dependent variables. 

The results showed that the 0.05 significance level, the relationship 

between independent and dependent variables. The relationship is very high and can 

affect the Market for Alternative Investment Index, and test the relationship 

between The Stock Exchange of Thailand: SET  INDEX, Consumer Price Index: 

CPI, Private Investment Index: PII, Crude oil: NYMAX, Trading value, Found that 

The Stock Exchange of Thailand: SET INDEX, Private Investment Index: PII, 

Crude oil: NYMAX, Trading value  had a relationship in the same direction as 

statistically significant. There are many variables and relationships. Thus, the 

relationship is in the same direction. With the hypothesis that significant, And 

Consumer Price Index: CPI that correlate significantly in the opposite direction. 

KEYWORDS : Market for Alternative Investment (MAI), SET INDEX 

 

 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=%28set%20%20index%2C%20&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.set.or.th%2F&ei=ZECTUMi9CsTOrQed-YCgBA&usg=AFQjCNHy6ZOzB23dovuxARWzyycJivQkHg
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=%28set%20%20index%2C%20&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.set.or.th%2F&ei=ZECTUMi9CsTOrQed-YCgBA&usg=AFQjCNHy6ZOzB23dovuxARWzyycJivQkHg
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=%28set%20%20index%2C%20&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.set.or.th%2F&ei=ZECTUMi9CsTOrQed-YCgBA&usg=AFQjCNHy6ZOzB23dovuxARWzyycJivQkHg
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1.บทนํา 

ตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ (Market for Alternative Investment: MAI) เป็น

องคก์รท่ีมีความสําคญัมากต่อตลาดทุนภายในประเทศ ท่ีจะสนบัสนุนให้ธุรกิจขนาด

กลางและขนาดย่อม (Small and Medium-Sized Enterprises: SMEs) ซ่ึงถือเป็น

รากฐานสาํคญัในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศยิง่  ตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ จดัตั้ง

ภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์เพื่อเป็นตลาดทางเลือกในการ

ระดมทุนระยะยาวของธุรกิจ เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 ตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยไดรั้บความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. ให้จดัตั้งตลาดหลกัทรัพย์

ใหม่ โดยไดเ้ปิดดาํเนินการอยา่งเป็นทางการเม่ือวนัท่ี 21 มิถุนายน พ.ศ. 2542 และเร่ิม

เปิดทาํการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นวนัท่ี 17 กนัยายน พ.ศ. 2544 โดยแยกการดาํเนินงาน

ออกเป็นอิสระ ภายใตก้ารบริหารงานของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  และวนัท่ี 

25 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 ไดท้าํการเปล่ียนช่ือจากตลาดหลกัทรัพยใ์หม่เปล่ียนช่ือเป็น

ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ เพื่อให้สอดคล้องกับช่ือย่อภาษาองักฤษ ตลาดใหม่

หลกัทรัพยเ์อม็เอไอ  

ตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ จดัเป็นตลาดทางเลือกในการระดมทุนระยะยาว

ของธุรกิจท่ีมีความสาํคญัต่อระบบเศรษฐกิจ และเป็นตลาดหลกัทรัพยท่ี์ไดค้วามสนใจ

จากนักลงทุนเป็นจาํนวนมาก จึงมีความสนใจศึกษาถึงผลกระทบของปัจจยัทาง

เศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ ทั้งจากดชันี

ราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET INDEX) ดชันีราคาผูบ้ริโภค(CPI)  

ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII) ราคานํ้ ามนัดิบ (NYMEX Crude Oil) มูลค่าการซ้ือ

ขายหลกัทรัพย  ์เพื่อให้เป็นขอ้มูลสําหรับนักลงทุนท่ีเขา้มาลงทุนในหลกัทรัพยใ์น

ตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ และนาํไปประกอบการตดัสินใจลงทุนต่อไปและส่งเสริม

การพฒันาหลกัทรัพยเ์อม็เอไอ ใหมี้ประสิทธิภาพและมีการขยายตวัเพิ่มมากข้ึน 

1.1วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

เพื่อศึกษาถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาด

หลกัทรัพยเ์อ็มเอไอและตวัแปรทางเศรษฐกิจต่างๆท่ีมีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยใ์น
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ตลาดหลกัทรัพยเ์อม็เอไอวา่มีทิศทางใด และเพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาวิจยัมาใช้

ประโยชน์ต่อผูล้งทุนในตลาดหลกัทรัพยเ์อม็เอไอทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 

1.2สมมติฐานงานวจัิย  

ในการศึกษาคร้ังน้ีได้มีการกาํหนดสมมติฐานความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยั

ทางเศรษฐกิจวา่ปัจจยัทางเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย (SET INDEX) ดชันีราคาผูบ้ริโภค(CPI) ดชันีการลงทุนภาคเอกชน(PII) ราคา

นํ้ ามนัดิบ(NYMEX Crude Oil) มูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ โดยมีปัจจยัอยา่งนอ้ย 1 

ปัจจยั ท่ีมีอิทธิพลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยเ์อม็เอไอ 

1.3ขอบเขตการวจัิย 

การศึกษาน้ีทําการศึกษาถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลดัชนีราคา

หลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ โดยเก็บขอ้มูลในรูปแบบขอ้มูลทุติยภูมิราย

เดือน ซ่ึงไดศึ้กษาในช่วงระหวา่ง เดือน ตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึง เดือน

มิถุนายน พ.ศ. 2555 รวมระยะเวลา 60 เดือน ซ่ึงปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีนาํมาศึกษา 

ได้แก่ ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย(SET INDEX) ดชันีราคา

ผูบ้ริโภค(CPI)  ดชันีการลงทุนภาคเอกชน(PII) ราคานํ้ ามนัดิบ(NYMEX Crude Oil) 

มูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพย ์เป็นตวัแปรอิสระ เพื่อนาํมาวิเคราะห์ถึงความสัมพนัธ์กบั

ดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ โดยใชข้อ้มูลจากแหล่งต่างๆ เช่น 

ตลาดหลักทรัพยเ์อ็มเอไอ (www.mai.or.th) ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(www.set.or.th) ธนาคารแห่งประเทศไทย (www.bot.or.th เป็นตน้ 

1.4กรอบแนวความคิด  

                       ตวัแปรอิสระ              ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ดชันีราคาผูบ้ริโภคทัว่ไป 

ดชันีการลงทุนภาคเอกชน 

ราคานํ้ามนัดิบ NYMAX 
 

ดชันีราคาหลกัทรัพย ์

ในตลาดหลกัทรัพย ์ 

เอม็เอไอ (Mai) 
 

มูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพย ์
 

http://www.bot.or.th/
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1.5  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เป็นขอ้มูลประกอบในการตดัสินใจลงทุนของนกัลงทุนในตลาด 

หลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ รวมทั้งช่วยลดความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนจากการลงทุน เพื่อให้ได้

ผลตอบแทนท่ีคุม้ค่าจากการลงทุน โดยมีปัจจยัท่ีนาํมาวิเคราะห์เพื่อหาโอกาสในการ

ลงทุน 

2. เป็นแนวทางในการพฒันาตลาดทุนของไทยใหมี้การขยายฐานการ 

ลงทุนเพิ่มข้ึนและเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาถึงแนวโนม้ทางเศรษฐกิจท่ีอาจเกิด

การเปล่ียนแปลงต่างๆท่ีเกิดข้ึนในตลาดหลกัทรัพยเ์อม็เอไอ 

2. แนวความคิด ทฤษฎแีละผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ในการศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาด

หลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ ผูว้ิจยัไดท้าํการรวบรวมหลกัการและทฤษฎีท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งได้

ตามลาํดบัหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

ความสําคญัของตลาดหลกัทรัพย์เอม็เอไอ 

ตลาดหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ ทาํหนา้ท่ีเป็นแหล่งระดมทุนให้แก่ภาคธุรกิจในทุก

ระดบัของตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นส่ิงท่ีมีความจาํเป็น คงปฏิเสธมิไดว้า่ บริษทัขนาดกลาง

และขนาดเล็กไดแ้สดงบทบาทท่ีสําคญัในการเป็นแรงขบัเคล่ือนทางเศรษฐกิจของ

ประเทศเช่นกนั และมีแนวโนม้ท่ีบริษทัเหล่าน้ีจะมีจาํนวนเพิ่มข้ึน ตลาดหลกัทรัพยไ์ด้

เล็งเห็นความสําคญัของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ท่ีมีต่อการพฒันา

ประเทศ และการถือเป็นรากฐานทางเศรษฐกิจท่ีสําคญัอีกกลุ่มหน่ึงจึงไดมี้การจดัตั้ง 

ตลาดหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ (Market for Alternative Investment : MAI) ข้ึนภายใตก้าร

บริการงานของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้บริษทัในระดบั 

SMEs มีทางเลือกหน่ึงในการระดมทุนท่ีเทียบเท่ากิจการขนาดใหญ่ท่ีเป็นบริษทัจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงถือว่าเป็นการสร้างรากฐานท่ีเข้มแข็งให้แก่ระบบ

เศรษฐกิจ รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่กิจการเหล่าน้ีท่ีจะเขา้จดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยต่อไปในอนาคต (ศุภชยั ศรีสุชาติ, 2549) 
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แนวความคิดพืน้ฐานเกีย่วกบัการลงทุน 

สถาบนัพฒันาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (2548) ได้

กล่าววา่ การลงทุน หมายถึงกระบวนการท่ีผูล้งทุนเลือกท่ีจะชะลอการใชจ้่ายในวนัน้ี

เพื่อสร้างความมัน่คัง่ให้เพิ่มสูงในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการซ้ือหลกัทรัพยห์รือตรา

การเงินประเภทต่างๆ เช่น ตราสารทุน ตราสารหน้ี หรือดว้ยวิธีการอ่ืนๆ โดยมุ่งหวงั

เพื่อใหไ้ดรั้บกระแสเงินสดจากการลงทุนนั้นๆ และมุ่งหวงัใหห้ลกัทรัพย ์หรือตราสาร

การเงินท่ีไดล้งทุนไป มีมูลค่าสูงข้ึน  

แนวความคิดเกีย่วกบัอตัราผลตอบแทน 

อญัญา ขนัธวิทย ์(2547) ไดก้ล่าวถึง ผลตอบแทนและอตัราผลตอบแทนจาก

การลงทุนในหลกัทรัพยไ์วว้า่ เม่ือผูล้งทุนลงทุนไปจนส้ินสุดระยะเวลาการลงทุน การ

คาํนวณผลตอบแทนรวม(Total return) ซ่ึงผูล้งทุนไดรั้บจริง (realized return) ในช่วง

เวลานั้น จะเท่ากบัทุกแหล่งรวมกนั 

ผลตอบแทนรวม = กาํไรจากส่วนต่างของราคา+ รายไดจ้ากเงินสดจ่ายระหวา่งกาล+  

    ผลตอบแทนจากการลงทุนต่อ+ ผลตอบแทนในลกัษณะอ่ืน 

แนวความคิดเกีย่วกบัความเส่ียง 

กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ (2554) ไดก้ล่าวถึงการบริหารความเส่ียงทางธุรกิจ

ไวว้า่ความเส่ียงทางธุรกิจ คือ ความไม่แน่นอนท่ีจะเกิดข้ึนกบัธุรกิจ โดยจะส่งผลให้

อัตราผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะได้รับของการลงทุนในธุรกิจนั้ นผนัผวนไปจากท่ี

คาดการณ์หรือพยากรณ์ไว ้เป็นความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนสําหรับธุรกิจ และไม่สามารถท่ีจะ

หลีกเล่ียงได ้

เพชรี ขุมทรัพย ์ (2540) ไดก้ล่าวถึง ความเส่ียงจากการลงทุน ซ่ึงความเส่ียง

รวม (Total risk) แบ่งไดเ้ป็น 2 ส่วน คือ ความเส่ียงท่ีเป็นระบบ และความเส่ียงท่ีไม่

เป็นระบบ ดงัน้ี 

- ความเส่ียงท่ีเป็นระบบ (Systematic risk) คือความเส่ียงท่ีทาํให้

ผลตอบแทนจากการลงทุนให้หลักทรัพย์เปล่ียนแปลง จนเป็นผลให้ราคาของ

หลกัทรัพยท่ี์ซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยถู์กกระทบกระเทือน  
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- ความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ (Unsystematic risk) คือความเส่ียงท่ีทาํให้

ธุรกิจนั้นเกิดการเปล่ียนแปลงผดิไปจากธุรกิจอ่ืน หรือความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนเฉพาะตวักบั

ธุรกิจนั้น ๆ ไม่มีผลต่อธุรกิจ 

ทฤษฎกีารวเิคราะห์ปัจจัยพืน้ฐาน 

จากทฤษฎีตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ (Efficient Market) ราคาหุ้นในตลาด

หลกัทรัพยจ์ะเคล่ือนไหวอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยราคาปรับตวัสูงข้ึน หรือลดลงอยา่ง

ต่อเน่ือง เม่ือมีขอ้มูลข่าวสารใหม่เขา้มาจนมีค่าเท่ากบัมูลค่าท่ีแทจ้ริง ดงันั้น การ

วเิคราะห์ปัจจยัพื้นฐาน (Fundamental Analysis) เพื่อหามูลค่าท่ีแทจ้ริงของหลกัทรัพย ์

แลว้นาํมาเปรียบเทียบกบัราคาตลาด (Market Price) ท่ีซ้ือขายกนัอยูใ่นขณะนั้น ผล

ของการวเิคราะห์จะสามารถ นาํไปสู่การตดัสินใจใน 3 แนวทางดงัต่อไปน้ี  

1. ถา้พบวา่ราคาตลาดสูงกวา่มูลค่าท่ีแทจ้ริง (Intensive Value) หรือสูงกวา่มูล 

  ค่าท่ีควรจะเป็น ซ่ึงเรียกวา่ Overpriced ก็ควรขายหุ้นนั้นไป ยงัไม่ควรซ้ือเพราะคาดวา่

ในไม่ชา้ราคาตลาดตอ้งตกตํ่าลงมาสู่ระดบัมูลค่าท่ีควรจะเป็น 

2. ถา้ราคาตลาดตํ่ากวา่มูลค่าท่ีควรจะเป็น แสดงวา่หุน้นั้น มีราคาตลาดตํ่ากวา่ 

มูลค่าท่ีแทจ้ริง เรียกวา่ Underpriced ก็ตดัสินใจซ้ือหุ้นดงักล่าว เพราะคาดวา่ในไม่ชา้

ราคาตลาดก็จะสูงข้ึนมาเท่ากบัมูลค่าท่ีควรจะเป็น 

3. ถา้ราคาตลาดเท่ากบัมูลค่าท่ีควรจะเป็นก็ไม่จาํเป็นตอ้งทาํการซ้ือขาย เพื่อรอดู 

สถานการณ์ตลาดวา่จะเป็นไปในทิศทางใดแลว้จึงตดัสินใจตามเหตุการณ์ท่ีเหมาะสม

ต่อไป 

การประเมินมูลค่าท่ีแทจ้ริงของหุ้นโดยการวิเคราะห์ปัจจยัพื้นฐานเบ้ืองตน้ 

ในการตดัสินใจลงทุนอยา่งมีเหตุผลของนกัลงทุน และเป็นการหามูลค่าท่ีแทจ้ริงของ

หุ้น (Intensive Value) ซ่ึงถูกกาํหนดจากปัจจยัทางเศรษฐกิจ ประกอบดว้ยการ

วิเคราะห์เศรษฐกิจ การวิเคราะห์อุตสาหกรรม และการวิเคราะห์บริษทั (แสงเพชร   

ศรีองัคาร, 2551) 
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ทฤษฎตีลาดทุน 

จากขอ้สรุปของทฤษฎีกลุ่มหลกัทรัพย ์ท่ีถูกพฒันาข้ึนโดย Markowitz ท่ีกล่าว

ว่าผูล้งทุนจะเลือกลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ท่ีอยู่บนเส้นโค้งกลุ่มหลักทรัพย์ท่ีมี

ประสิทธิภาพโดยการพิจารณาเลือกกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์มีความสัมพนัธ์กนันอ้ยท่ีสุดจะ

สามารถลดความเส่ียงรวมของกลุ่มหลกัทรัพยน์ั้นได ้(สถาบนัพฒันาความรู้ตลาดทุน 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2548) 

ผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ชยัรัตน์ ทตัสุรวงศ ์(2551) ไดศึ้กษางานวิจยั ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อมูลค่าตลาด

ของหุ้นกลุ่มพลงังาน โดยมีวตัถุประสงค์ในการวิจยัเพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ

มูลค่าตลาดของหุน้กลุ่มพลงังาน ซ่ึงไดท้าํการรวบรวมขอ้มูลรายเดือนโดยใชร้าคาปิด 

(Close Price) ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2545 ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ.2550 และใชด้ชันี

หลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานทั้งกลุ่ม ซ่ึงมีหลกัทรัพยจ์าํนวน 22 หลกัทรัพย ์เป็นระยะเวลา 

72 เดือน โดยการศึกษาไดใ้ชข้อ้มูลทุติยภูมิ โดยมีผลการวิจยัสรุปไดด้งัน้ี ผลการวิจยั

ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย ์ณ วนัส้ินเดือน ยอดเงินสะสมของนกัลงทุนต่างชาติ ราคา

นํ้ามนัดิบ NYMEX และอตัราดอกเบ้ียของ Bank of Japan มีความสัมพนัธ์กนักบัดชันี

ราคาหุน้กลุ่มพลงังานในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงเป็นไปตามขอ้สมมุติฐาน ดงันั้นดชันีราคา

ตลาดหลกัทรัพย ์ ราคานํ้ ามนัดิบ NYMEX และยอดสะสมเงินลงทุนของนกัลงทุน

ต่างประเทศจะปรับตวัสูงข้ึนพร้อมๆกนั อย่างไรก็ตาม ถึงแมว้่าอตัราดอกเบ้ียของ 

Bank of Japan มีความสัมพนัธ์กนักบัดชันีราคาหุ้นกลุ่มพลงังานในทิศทางเดียวกนั 

แต่นกัลงทุนควรพิจารณาความแตกต่างระหวา่งอตัราดอกเบ้ียของ fed fund rate และ 

Bank of Japan ตลอดไปจนถึง อตัราแลกเปล่ียนเงินตราในสกุลดอลลาร์ เยน และบาท 

ดว้ย เพื่อพิจารณากระแสการทาํ Carry Trade ของกองทุนต่างประเทศ นอกจากน้ีนกั

ลงทุนควรทาํการศึกษาปัจจยัพื้นฐานของหุน้ท่ีตอ้งการลงทุนเพื่อทาํความเขา้ใจวา่ หุ้น

ดงักล่าวควรลงทุนหรือไม่ ขอ้มูลท่ีใช้วิเคราะห์ไดแ้ก่ อตัราส่วนเงินปันผลต่อราคา

ตลาด 
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กิตติพงศ์ ไตรตานนท์ (2552) ได้ศึกษางานวิจยัเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่าง

ปัจจยัทางเศรษฐกิจกบัดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย โดยมีวตัถุประสงค์ในการวิจัยเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทาง

เศรษฐกิจกบัดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยใช้

ขอ้มูลรายเดือน ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2546 ถึง เดือน ธนัวาคม พ.ศ. 

2549 นาํมาวิเคราะห์ถดถอยและประมาณค่าโดยวิธีกาํลงัสองท่ีน้อยท่ีสุด (Ordinary 

Least Squares -- OLS) ผลการศึกษาพบวา่ ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) อตัราแลกเปล่ียน

ระหวา่งเงินบาทและดอลลาร์สหรัฐ(EX) อตัราดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพย(์IR) เป็นตวั

แปรอิสระท่ีมีอิทธิพลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยและมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกนั ปริมาณเงินตามความหมาย

กว้าง(M2)  ราคานํ้ ามันดีเซล(OIL) เป็นตัวแปรอิสระท่ีมีอิทธิพลต่อดัชนีราคา

หลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและมีความสัมพนัธ์ใน

ทิศทางเดียวกนั ตวัแปรอิสระท่ีไม่มีอิทธิพลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารใน

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างมีนัยสําคญั ได้แก่ ราคาขายทองรูปพรรณ

(GOLD) 

สุภาภรณ์ เนตรประเสริฐกุล (2552) ได้ศึกษางานวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อ

ดชันีราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (MAI) โดยมีวตัถุประสงค์ในการวิจยั เพื่อ

ศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคาหุน้ในตลาดหลกัทรัพยใ์หม่ และตวัแปรทาง

เศรษฐกิจต่างๆ ท่ีมีผลต่อราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพยใ์หม่ โดยทาํการศึกษาใชข้อ้มูล

ทุติยภูมิ ตั้ งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2547 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2552 รวมเป็น

ระยะเวลา 60 เดือน โดยวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ด้วยวิธีการวิเคราะห์สมการถดถอย

เชิงซ้อน (multiple regression analysis) ดว้ยใช้วิธีประมาณค่ากาํลงัสองน้อยท่ีสุด

(Ordinary Least Squares-OLS) โดยมีผลการวิจยัสรุป ดงัน้ี ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อ

ดชันีราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพยใ์หม่ท่ีมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั และ

เป็นไปตามสมมุติฐาน ไดแ้ก่ ดชันีราคาผูบ้ริโภค อตัราส่วนราคาต่อกาํไรสุทธิต่อหุ้น 

ดชันีราคาหุน้ในตลาดหลกัทรัพย ์และปริมาณการซ้ือขายหุ้นในตลาดหลกัทรัพยใ์หม่ 
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ส่วนอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืม MLR และอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํเฉล่ีย 3 เดือน ไม่มี

ผลกระทบต่อดชันีราคาหุน้ในตลาดหลกัทรัพยใ์หม่ 

ธนวฒัน์ คิมผล(2554) ได้ศึกษางานวิจัยเร่ืองปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมี

ผลกระทบต่อดชันีอุตสาหกรรมในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยหมวดขนส่ง 

โดยมีวตัถุประสงค์การศึกษาเพื่อศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลกระทบต่อดชันี

อุตสาหกรรมในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในหมวดขนส่ง ในการศึกษาคร้ังน้ี

ไดใ้ชข้อ้มูลรายวนั (Secondary Data) ตั้งแต่ 3 มกราคม พ.ศ.2549 ถึง 31 มกราคม 

พ.ศ.2554 และประมวลผลขอ้มูล โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อทาํการทดสอบ

สมมุติฐาน และวเิคราะห์ขอ้มูลแบบการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis) เพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม โดยมี

ผลการวจิยัสรุป ดงัน้ี ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อดชันีอุตสาหกรรมในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหมวดขนส่ง จากการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งดชันี

ราคาหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดชันีแนสแด็ก ราคานํ้ ามนัดิบ NYMAX อตัรา

แลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ และราคาทองคาํแท่ง พบว่า ดชันีราคา

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และดชันีแนสแด็ก มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยตัวแปรมีระดับความสัมพนัธ์กันมาก ดังนั้ น

ความสัมพนัธ์จึงไปในทิศทางเดียวกนั กบัสมมุติฐานท่ีกาํหนดไวอ้ย่างมีนยัสําคญั 

ยกเวน้ราคาทองคาํแท่งและราคานํ้ ามนัดิบ NYMAX ท่ีมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทาง

ตรงกนัขา้มอยา่งมีนยัสาํคญั 

กญัญารัตน์ ศิริประไพ (2554) ได้ศึกษางานวิจยัเร่ืองปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมี

ผลกระทบต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ในตลาด

หลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมี

ผลกระทบต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในการศึกษาคร้ังน้ีไดใ้ชข้อ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 

รายเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2550 ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ.2553 โดยนาํขอ้มูลมา

คาํนวณสถิติในรูปสมการถดถอยเชิงเส้น (Multiple Regressions) โดยใชโ้ปรแกรม

สาํเร็จรูปเพื่อทาํการทดสอบสมมติฐาน และเพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร
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อิสระและตวัแปรตาม ผลการศึกษาพบวา่ ท่ีระดบันยัสําคญั 0.05 ความสัมพนัธ์

ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตามมีความสัมพนัธ์สูงมาก สามารถส่งผลต่อดชันี

ราคาหลักทรัพย์กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างได้ และจากการทดสอบ

ความสัมพนัธ์ระหวา่งดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดชันีราคาวสัดุ

ก่อสร้าง ดชันีการลงทุนภาคเอกชน และดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (สาขาก่อสร้าง) 

พบวา่ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดชันีการลงทุนภาคเอกชน และ

ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (สาขาก่อสร้าง) มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั

อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ และดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทาง

ตรงกนัขา้มอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

3.วธีิดําเนินการศึกษา 

ในการศึกษาถึง “ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยใ์น

ตลาดหลกัทรัพย ์เอม็เอไอ”  คร้ังน้ีไดท้าํการศึกษาโดยใชข้อ้มูลท่ีเกิดข้ึนในอดีต 

( Secondary data) มาเป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ โดยมีรายละเอียดเก่ียวกบั

วธีิดาํเนินการศึกษาดงัน้ี 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรในงานวิจยัน้ีคือ ขอ้มูลทางสถิติท่ีนาํมาใช้ในการศึกษาปัจจยัทาง

เศรษฐกิจ โดยกลุ่มตวัอย่างเป็นข้อมูลทุติยภูมิรายเดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 

พ.ศ.2550 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 รวมระยะเวลา 60 เดือน ประกอบดว้ย  

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา  

ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อดชันี

ราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึง 

เดือนมิถุนายน พ.ศ.2555 รวมระยะเวลา 60 เดือน โดยใชก้ารหาความสัมพนัธ์โดย

วธีิการวเิคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ (Multiple Regression) 

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล  

ขอ้มูลท่ีใช้เป็นขอ้มูลอนุกรมเวลาแบบทุติยภูมิ (Secondary Time Series 

Data) โดยรวบรวมข้อมูลย ้อนหลังของราคาปิดดัชนีราคาหลักทรัพย์ในตลาด
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หลกัทรัพยเ์อม็เอไอ และปัจจยัทางเศรษฐกิจตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึง เดือน

มิถุนายน พ.ศ. 2555 

การวเิคราะห์ข้อมูล  

เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ ทดสอบความสัมพนัธ์ของปัจจยัทาง

เศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ ว่ามี

ทิศทางความสัมพนัธ์เป็นอย่างไรโดยนาํขอ้มูลท่ีรวบรวมได้มาทาํการประมาณค่า

สัมประสิทธ์ิถดถอยของปัจจยัทางเศรษฐกิจหรือตวัแปรอิสระ ดว้ยวิธีการสร้างสมการ

ถดถอย แบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อ

หาความสัมพนัธ์ของปัจจยัทางเศรษฐกิจหรือตวัแปรอิสระต่างๆ กับดัชนีราคา

หลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยเ์อม็เอไอ หรือตวัแปรตามท่ีไดก้าํหนดไว ้

แบบจําลองทีใ่ช้ในการศึกษา  

แบบจาํลองในการศึกษาจะสร้างจากความสัมพนัธ์ของปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมี

ผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ ดว้ยวิธีการสร้าง

สมการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยมีแบบจาํลองดงัน้ี 

Mai  Index  =   C +  β1 SET + β2CPI + β3 PII + β4 NYMEX  + β5 V 

โดยท่ี C  คือ ค่าสัมประสิทธ์ิของค่าคงท่ี 

 β      คือ  ค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระ 

Mai  Index     คือ ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ   

 SET Index คือ ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

 CPI  คือ ดชันีราคาผูบ้ริโภคพื้นฐาน  

PII  คือ ดชันีการลงทุนภาคเอกชน 

NYMEX  คือ ราคานํ้ามนัดิบ  

V  คือ มูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพย ์

4. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล  

จากการวิเคราะห์ข้อมูล โดยนาํขอ้มูลท่ีได้มาประมวลผลด้วยโปรแกรม

สําเร็จรูป เพื่อใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน ซ่ึงการวิเคราะห์แบ่งเป็นการวิเคราะห์การ



296 

( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี2 ฉบบัท่ี 4 ) 

ถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่ออธิบายการเปล่ียนแปลง

ของตวัแปรตามดว้ยตวัแปรอิสระตั้งแต่ 2 ตวัข้ึนไป ซ่ึงช่วยให้การพยากรณ์มีความ

ถูกต้องมากข้ึน และเพื่อหาความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อดัชนีราคา

หลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ 

 

ตารางที ่4.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

MAI INDEX 60 152.13 318.02 242.6095 45.36496 

SET INDEX 60 401.84 1228.49 831.3698 218.55044 

CPI 60 99.70 115.42 107.5248 4.28345 

PII 60 148.41 239.61 184.6020 21.70036 

NYMEX 60 41.75 140.31 86.1643 20.38233 

v 60 1105.76 22730.90 9078.2007 5217.20810 

Valid N (list wise) 60     

 

จากขอ้มูลในตารางผลการวจิยัตารางท่ี 4.1 สถิติพรรณนา สามารถบรรยายได้

ดงัน้ี 

ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ(Mai Index) มีค่าเฉล่ียท่ี 242.61 ค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 45.36 โดยมีค่าตํ่าสุด 152.13 และค่าสูงสุด 318.02 จากจาํนวนท่ีใช้

ศึกษาทั้งส้ิน 60 ขอ้มูล  

ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย(SET INDEX) มีค่าเฉล่ียท่ี 

831.37 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 218.55 โดยมีค่าตํ่าสุด 401.84 และค่าสูงสุด 1228.49 

จากจาํนวนท่ีใชศึ้กษา ทั้งส้ิน 60 ขอ้มูล 
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ดชันีราคาผูบ้ริโภคพื้นฐาน(CPI) มีค่าเฉล่ียท่ี 107.52 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

4.28 โดยมีค่าตํ่าสุด 99.70 และค่าสูงสุด 115.42 จากจาํนวนท่ีใชศึ้กษาทั้งส้ิน 60 ขอ้มูล 

ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII) มีค่าเฉล่ียท่ี 184.60 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

21.70 โดยมีค่าตํ่าสุด 148.41 และค่าสูงสุด 239.61 จากจาํนวนท่ีใชศึ้กษาทั้งส้ิน 60 

ขอ้มูล 

ราคานํ้ามนัดิบ (NYMEX Crude Oil) มีค่าเฉล่ียท่ี 86.16 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

20.38 โดยมีค่าตํ่าสุด 41.75 และค่าสูงสุด 140.31 จากจาํนวนท่ีใชศึ้กษาทั้งส้ิน 60 

ขอ้มูล 

มูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพย ์  มีค่าเฉล่ียท่ี 9078.20 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

5217.21 โดยมีค่าตํ่าสุด 1105.76  และค่าสูงสุด 22730.90 จากจาํนวนท่ีใชศึ้กษาทั้งส้ิน 

60 ขอ้มูล 

ตารางที่ 4.2: สถิติพหุถดถอย (Multiple Regression Analysis) 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Tolerance VIF 

 (Constant) 385.358 42.932 8.976 .000   

SET INDEX .138 .015 9.083 .000 .144 6.932 

CPI -4.007 .520 -7.713 .000 .322 3.108 

PII .507 .141 3.603 .001 .171 5.854 

NYMEX .770 .079 9.724 .000 .611 1.637 

v .001 .000 4.143 .000 .471 2.125 

R = 0.979          R2 = 0.958          SEE = 9.696          F = 257.511         Sig. = 0.000 

a. Dependent Variable: MAI INDEX 
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จากผลการวเิคราะห์ขา้งตน้สามารถแสดงให้เห็นวา่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวั

แปรอิสระและตวัแปรตาม มีความสัมพนัธ์กนัโดยส่งผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยใ์น

ตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ 95.8% (R2 = 0.958) ส่วนท่ีเหลือมาจากปัจจยัอ่ืนๆ ซ่ึงมีค่า 

Sig =0.000 และ F = 257.511 โดยดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

(SET INDEX) ดชันีการลงทุนภาคเอกชน(PII) ราคานํ้ ามนัดิบ(NYMEX Crude Oil) 

มูลค่าการซ้ือขายหลักทรัพย์ มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับดัชนีราคา

หลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ อยา่งมีนยัสําคญัสําหรับดชันีราคาผูบ้ริโภค

(CPI) ท่ีมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางตรงกนัขา้มกบัดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาด

หลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ อยา่งมีนยัสาํคญั 

จากสมการตน้แบบ :  Mai Index = C+β1SET-β2CPI+β3PII+β4NYMEX+β5 V 

สามารถแสดงเป็นสมการไดด้งัน้ี :  

Mai Index = 385.358+0.138SET-4.007CPI+0.507PII+0.770NYMEX+0.001 V 

5. สรุปผลการวจัิยและข้อเสนอแนะ 

จากการนาํเอาขอ้มูลในอดีตเพื่อมาศึกษา ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อ

ดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ โดยมีวตัถุประสงคค์ร้ังน้ี เพื่อเป็น

ข้อมูลประกอบในการตดัสินใจลงทุนของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ   

รวมทั้งช่วยลดความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนจากการลงทุน เพื่อให้ไดผ้ลตอบแทนท่ีคุม้ค่าจาก

การลงทุน โดยมีปัจจยัท่ีนาํมาวิเคราะห์เพื่อหาโอกาสในการลงทุนในช่วงเวลาท่ี

เหมาะสม โดยปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีศึกษา ไดแ้ก่ ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย (SET INDEX) ดชันีราคาผูบ้ริโภค(CPI) ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII) 

ราคานํ้ ามนัดิบ(NYMEX Crude Oil) มูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ท่ีมีอิทธิพลต่อราคา

หลักทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์เอ็มเอไอ ในการศึกษาคร้ังน้ีได้ใช้ขอ้มูลทุติยภูมิ 

(Secondary Data) รายเดือนตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 

2555 และประมวลผลขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อทาํการทดสอบสมมติฐาน 

และวิเคราะห์ขอ้มูลแบบการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

ดว้ยวิธี Enter เพื่ออธิบาย การเปล่ียนแปลงของตวัแปรตามดว้ยตวัแปรอิสระตั้งแต่ 2 

ตวัข้ึนไป โดยมีรูปแบบของสมการ ดงัน้ี 
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Mai Index = C+β1SET-β2CPI+β3PII+β4NYMEX+β5 V 

จากการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์

เอม็ เอ ไอ (Mai)  พบวา่ตวัแปรอิสระทั้งหมด 5 ตวัแปร ซ่ึงประกอบดว้ย ดชันีราคาหุ้น

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดัชนีราคาผูบ้ริโภคพื้นฐาน ดัชนีการลงทุน

ภาคเอกชน ราคานํ้ ามนัดิบNYMEX และมูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพย ์มีอิทธิพลต่อ

ดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ 95.8% (R2 = 0.958) ส่วนท่ีเหลือมา

จากปัจจยัอ่ืนๆ ซ่ึงมีค่า Sig =0.000 และ F = 257.511ซ่ึงสามารถอธิบายไดด้งัน้ี 

1. ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET INDEX) มีผลต่อดชันีราคา

หลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยเ์อม็เอไอ และมีทิศทางเดียวกนักบัดชันีราคาหลกัทรัพย์

ในตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 

95 ตรงตามสมมติฐานท่ีไดต้ั้ง เน่ืองจากดชันีราคาหุ้นในหลกัทรัพยน์ั้น เป็นเคร่ืองมือ

ในการแสดงทิศทางการเคล่ือนไหวของหลกัทรัพย ์ถา้ราคาหุ้นสูงข้ึน แสดงว่าราคา

หุน้ส่วนใหญ่ในตลาดสูงข้ึนดว้ยเช่นกนั ดงันั้นการท่ีดชันีราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์

เคล่ือนไหวไปในทิศทางใด นกัลงทุนในตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอก็มีแนวโนม้จะซ้ือ

ขายให้เป็นไปตามตลาดหลกัทรัพยเ์ช่นกนั งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่ งานวิจยัของคุณ

สุภาภรณ์ เนตรประเสริฐกุล ได้ศึกษางานวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อดชันีราคาหุ้นใน

ตลาดหลกัทรัพยใ์หม่ (MAI) เม่ือปี  2552 ผลการศึกษาปรากฏว่า ดชันีราคาหุ้นใน

ตลาดหลกัทรัพย ์ (SET Index) มีทิศทางเดียวกนักบัดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาด

หลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (Mai Index) และ 

2.  ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) มีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์เอ็มเอ

ไอ และทิศทางตรงกนัขา้มกนักบัดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์เอ็มเอไอ 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95  ตรงตามสมมติฐานท่ีไดต้ั้ง

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่ งานวิจยัของคุณกิตติพงศ ์ไตรตานนท ์ผลไดศึ้กษางานวิจยั

เร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางเศรษฐกิจกบัดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือปี 2552 ผลการศึกษาปรากฏว่า ดชันีราคา

ผูบ้ริโภค (CPI) มีอิทธิพลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย 
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3. ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (PII) มีผลต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์ในตลาด

หลักทรัพย์เอ็มเอไอ และมีทิศทางเดียวกันกับดัชนีราคาหลักทรัพย์ในตลาด

หลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95  ตรง

ตามสมมติฐานท่ีไดต้ั้ง งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่ งานวิจยัของคุณกญัญารัตน์ ศิริ

ประไพ  ได้ศึกษางานวิจัยเ ร่ืองปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อดัชนีราคา

หลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

เม่ือปี 2554 ผลการศึกษาปรากฏวา่ ดชันีการลงทุนภาคเอกชน(PII) มีความสัมพนัธ์ไป

ในทิศทางเดียวกนักบัดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 

4. ราคานํ้ ามนัดิบ(NYMEX Crude Oil) มีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาด

หลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ (Mai) และมีทิศทางเดียวกนักบัดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาด

หลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (Mai)อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 

ตรงกบัสมมติฐานท่ีไดต้ั้งไว ้งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่ งานวิจยัของ  ชยัรัตน์ ทตัสุ

รวงศ ์ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อมูลค่าตลาดของหุ้นกลุ่มพลงังาน เม่ือ

ปี 2551 ผลการศึกษาปรากฏวา่ ราคานํ้ ามนัดิบ(NYMEX Crude Oil) มีความสัมพนัธ์

กนักบัดชันีราคาหุน้กลุ่มพลงังานในทิศทาง 

5.  มูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพย ์มีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยเ์อ็ม

เอไอ และมีทิศทางเดียวกนักบัดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ อยา่ง

มีนยัสําคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ตรงตามสมมติฐานท่ีไดต้ั้งไว ้

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องได้แก่ งานวิจยัของคุณสุภาภรณ์ เนตรประเสริฐกุล ได้ศึกษา

งานวจิยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อดชันีราคาหุน้ในตลาดหลกัทรัพยใ์หม่ (MAI) เม่ือปี 2552 

ผลการศึกษาปรากฏว่า มูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยมี์ผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยใ์น

ตลาดหลกัทรัพยใ์หม่ในทิศทางเดียวกนั 

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้รับจากการวจัิย  

จากผลการวิจัย พบว่า มีปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อดัชนีราคา

หลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ (Mai) ในช่วง เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2550 

ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 ดงันั้น นกัลงทุนนอกจากจะใช้ขอ้มูลดชันีราคาหุ้นเพื่อ

คาดการณ์แนวโนม้การซ้ือขายหุ้นในตลาดหลกัทรัพยห์ลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ ในอนาคต
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แลว้ ยงัตอ้งพิจารณาควบคู่กบัขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาวะเศรษฐกิจของประเทศ 

ภาวะอุตสาหกรรม และผลการดาํเนินงานของบริษทัท่ีตอ้งการลงทุน เพื่อจะใช้เป็น

ขอ้มูลประกอบการตดัสินใจลงทุนในลกัษณะท่ีมีการกระจายความเส่ียงในการลงทุน

ในกลุ่มหลกัทรัพย ์(Portfolio) ในระดบัท่ีเหมาะสมและผลตอบแทนตามท่ีคาดหวงัไว ้

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป  

จากการศึกษาวจิยัในคร้ังน้ีผูว้จิยัไดศึ้กษาเฉพาะปัจจยัทางเศรษฐกิจเพียง 5 ตวั 

ไดแ้ก่ ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET INDEX) ดชันีราคา

ผูบ้ริโภค(CPI)  ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII) ราคานํ้ ามนัดิบ (NYMEX Crude Oil) 

มูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ดงันั้นสาํหรับการวจิยัในคร้ังต่อไป ผูว้ิจยัขอเสนอแนะวา่

ควรศึกษาปัจจยัอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่วา่จะเป็นปัจจยัทางดา้นการเมือง ปัจจยัทางดา้นนกั

ลงทุนต่างชาติ วิธีการประเมินหลกัทรัพย ์ บทวิเคราะห์ของบริษทัหลกัทรัพยต่์างๆ 

เพื่อใชเ้ป็นแนวทางประกอบการตดัสินใจลงทุนในตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ รวมทั้ง

ช่วยลดความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนจากการลงทุน เพื่อให้ไดผ้ลตอบแทนท่ีคุม้ค่าจากการ

ลงทุนต่อไปในอนาคต  
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ปัจจัยทางเศรษฐกจิทีม่ีผลกระทบต่อดัชนีหลกัทรัพย์หมวดพฒันา       

อสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(Economic factors that affecting the stock price index of property development 

groups in Stock exchange of  Thailand) 

วราภรณ์  จามรสวสัด์ิ 1     กิตติพนัธ์  คงสวสัด์ิเกียรติ  2 

------------------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีมีว ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมี

ผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยพ์ฒันาอสังหาริมทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย ในการศึกษาคร้ังน้ีไดใ้ชข้อ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) รายเดือนตั้งแต่

เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2550 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555 โดยนาํขอ้มูลมาคาํนวณสถิติ

ในรูปสมการถดถอยเชิงเส้น (Multiple Regressions) โดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อทาํ

การทดสอบสมมติฐาน และเพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระและตวั

แปรตาม โดยปัจจยัท่ีทาํการศึกษา ไดแ้ก่ ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย (SET INDEX) , ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง (CMI) , ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ 

(BSI) , ดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค (CCI), ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) 

ผลการศึกษาพบว่า ท่ีระดบันยัสําคญั 0.05 ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร

อิสระและตวัแปรตามมีความสัมพนัธ์สูงมาก สามารถส่งผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพย์

หมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์และจากการทดสอบความสัมพนัธ์ พบวา่ดชันีราคาหุ้น

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET INDEX), ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง (CMI) , 

ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (BSI) , ดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค (CCI) มีความสัมพนัธ์  

ไปในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ และดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) มี

ความสัมพนัธ์ไปในทิศทางตรงกนัขา้มอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

____________________________________________________________ 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต  
2 ผูอ้าํนวยการศูนยศึ์กษาสาทรธานี มหาวทิยาลยัรังสิต 
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คําสําคัญ : เศรษฐกิจ , ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย , หุน้หมวดพฒันา

อสังหาริมทรัพย ์

Abstract 

The purpose of this independent study is the economic factors that affecting 

the stock  price index of property development groups in stock exchange of 

Thailand. Monthly data, from August 2007 to July 2012, and data processing using 

software to test the hypothesis, and multiple linear regression analysis of data 

(Multiple Regression Analysis) to test the relationship between the independent and 

dependent variables. The factors under study were the stock price index of Thailand, 

the construction material index, business sentiment index , Consumer Confidence 

Index , Consumer Price Index 

The results showed that the 0.05 significance level, the relationship 

between independent and dependent variables. The relationship is very high and can 

affect the property development index. Test of the relationship. Found that price 

index of Thailand, construction material index, business sentiment index , consumer  

confidence index had a relationship in the same direction as statistically significant. 

There are many variables and relationships. The consumer price index, that correlate 

significantly in the opposite direction. 

KEYWORDS  :  ECONOMIC FACTORS, STOCK EXCHANGE OF 

THAILAND,PROPERTY DEVELOPMENTGROUP 

1.บทนํา 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จดัตั้ งข้ึนมาเพื่อเป็นตลาดทุนประเภท

ตลาดรองท่ีมีความสําคญัต่อเศรษฐกิจและการเงินของประเทศไทยเป็นอย่างมากใน

ส่วนของการระดมทุนจากในประเทศและต่างประเทศ  ปัจจุบนัตลาดหลกัทรัพยท่ี์ซ้ือ

ขายแบ่งออกเป็น 27 หมวด ณ  26 ตุลาคม พ.ศ. 2555 หมวดท่ีมีมูลค่าหลกัทรัพยต์าม

ราคาตลาดของบริษทัจดทะเบียนหลกัทรัพยท่ี์สูงสุดคือ หมวดธนาคาร (BANK) มี
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มูลค่าตลาด  6,795,578.82 พนับาท รองลงมาคือ หมวดเทคโนโลยสีารสนเทศและการ

ส่ือสาร (ICT) มีมูลค่าตลาด  5,455,264.52 พนับาท และอนัดบัสามเป็นพฒันา

อสังหาริมทรัพย ์(PROP) มีมูลค่าตลาด  4,937,570.84 พนับาท  

หลกัทรัพยใ์นหมวดพฒันาอสังหาริมทรัพยจึ์งนับเป็นหลกัทรัพยท่ี์มีความ

น่าสนใจสําหรับการลงทุน นอกจากจะมีมูลค่าตลาดอนัดบัตน้ๆแล้ว ยงัเป็นธุรกิจ

อสังหาริมทรัพยท่ี์มีความสาํคญัต่อระบบเศรษฐกิจในประเทศไทยและภาวะการลงทุน

ในตลาดหลกัทรัพย ์ และเป็นแรงขบัเคล่ือนใหเ้ศรษฐกิจเจริญเติบโต ซ่ึงความตอ้งการ

ท่ี อยู่อ า ศัย นับ เ ป็ นปั จจัย พื้ นฐา นข อง ก า ร ดํา รง ชี วิต  แล ะ ใ นปั จ จุ บัน ธุ ร กิ จ

อสังหาริมทรัพย์มีการพฒันาไปในทิศทางท่ีดีข้ึน รวมถึงเป็นธุรกิจท่ีสามารถให้

ผลตอบแทนท่ีสูงในระยะยาว ทาํให้ผูท่ี้มีเงินทุนแมไ้ม่มีความชาํนาญก็ให้ความสนใจ

ในการลงทุนและประกอบธุรกิจในดา้นน้ีเป็นจาํนวนมาก แต่ทั้งน้ี ปัจจยัทางเศรษฐกิจ

มีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา ทาํให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพยต์อ้งประสบกบัความผนั

ผวนตลอดเวลาและยากต่อการควบคุม ทั้ง ผูป้ระกอบการ นักลงทุน หรือทุกฝ่ายท่ี

เก่ียวขอ้งต่างก็จาํเป็นจะตอ้งหาปัจจยัท่ีมีผลต่อธุรกิจและผลกระทบใหม่ๆท่ีเกิดข้ึน

ตลอดเวลา  

ดงันั้น ก่อนท่ีนกัลงทุนจะเขา้มาลงทุนในหุน้กลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์จึงมี

ความจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อดชันีราคา

หุน้ เพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนท่ีคุม้ค่าจากการลงทุนและป้องกนัความเส่ียงจากการลงทุน     

วตัถุประสงค์ในการวจัิย  

เพื่อศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวด

พฒันาอสังหาริมทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

สมมติฐานงานวจัิย  

ศึกษาปัจจัย ท่ีคาดว่าจะส่งผลต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์หมวดพัฒนา

อสังหาริมทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยปัจจยัท่ีศึกษามีดงัน้ี ดชันี

ราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET INDEX) , ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง 
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(CMI) , ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (BSI) , ดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค (CCI), ดชันี

ราคาผูบ้ริโภค (CPI) 

ขอบเขตการวจัิย  

ศึกษาถึงปัจจัยท่ีคาดว่าจะส่งผลต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์หมวดพัฒนา

อสังหาริมทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยเก็บขอ้มูลในรูปแบบขอ้มูล

ทุติยภูมิ (Secondary data) รายเดือน ซ่ึงไดศึ้กษาตั้งแต่เดือน สิงหาคม  2550 ถึงเดือน

กรกฎาคม  2555 รวมระยะเวลา 60 เดือน  โดยปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีไดท้าํการศึกษา 

ไดแ้ก่ ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET INDEX) , ดชันีราคาวสัดุ

ก่อสร้าง (CMI) , ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (BSI) , ดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค 

(CCI), ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) เพื่อนาํ มาวิเคราะห์ถึงความสัมพนัธ์กบัดชันีราคา

หลกัทรัพยห์มวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์(PROP)  

กรอบแนวความคิด 

 

 

 

 

 

 

 

นิยามคําศัพท์ 

ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยห์มวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์คือ ดชันีราคาตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีนํา เฉพาะหลักทรัพย์ท่ีจัดอยู่ในหมวดพัฒนา

อสังหาริมทรัพย ์(PROP) เท่านั้นมาคิดดชันี 

ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET INDEX)  หมายถึง 

ดชันีราคาหุ้นประเภทท่ีคาํนวณถวัเฉล่ียราคาหุ้นสามญัแบบถ่วงนํ้ าหนกัดว้ยจาํนวน

SET INDEX 

CPI 

CII 

ดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวด 

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 

(PROP) 

CMI 

BSI 
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หุ้นจดทะเบียน เป็นดชันีท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยคาํนวณข้ึน โดยใช้หุ้น

สามญัจดทะเบียนทุกตวัในตลาดหลกัทรัพยใ์นการคาํนวณ 

ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง (CMI) หมายถึง ดชันีราคาวสัดุก่อสร้างรวมจดัเก็บ

ขอ้มูลโดยสํานกัดชันีเศรษฐกิจและการคา้ กระทรวงพาณิชยใ์นเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑลเป็นรายเดือน  

ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (BSI)  หมายถึง ดชันีช้ีภาวะทางธุรกิจท่ีสามารถ

ใช้เตือนภยัทางเศรษฐกิจประเภทหน่ึง มีวตัถุประสงค์ในการจดัทาํ คือ เพื่อเป็น

เคร่ืองมือใหท้ั้งภาครัฐและเอกชนในการติดตามภาวะธุรกิจ และเศรษฐกิจโดยรวม  

ดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค (CCI) หมายถึง ความเช่ือมัน่ต่อสภาวการณ์ทาง

เศรษฐกิจท่ีกาํลงัดาํเนินอยู ่จะเป็นปัจจยัช้ีวดัและแนวโนม้ เช่น พฤติกรรมการบริโภค

ของประชาชน โอกาสในการหางานทาํในอนาคต 

ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI)  หมายถึง ตวัเลขทางสถิติท่ีใชว้ดัการเปล่ียนแปลง

ของราคาสินคา้และบริการท่ีครอบครัวหรือผูบ้ริโภคซ้ือหามาบริโภคเป็นประจาํใน

ปัจจุบนัเปรียบเทียบกบัราคาในปีท่ีกาํหนดไวเ้ป็นปีฐาน 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  

1.ทาํให้ทราบถึงความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อ ดชันีราคาหุ้น

หมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อนกัลงทุน ในการตดัสินใจลงทุน  

2.เพื่อจะนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากงานวจิยัมาเพิ่มผลตอบแทนในการลงทุน  

3.ทาํใหท้ราบถึงทิศทางการเคล่ือนไหวของดชันีราคาหุน้กลุ่ม

อสังหาริมทรัพย ์

4.เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาสาํหรับผูท่ี้สนใจ  

2. แนวความคิด ทฤษฎแีละผลงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

ทฤษฎกีารลงทุน 

การลงทุน (investment) หมายถึง การซ้ืออสังหาริมทรัพยห์รือหลกัทรัพยข์อง

บุคคลหรือสถาบนัซ่ึงใหผ้ลตอบแทนเป็นสัดส่วนกบัความเส่ียงตลาดเวลาอนัยาวนาน

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A7
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ประมาณ 10 ปี แต่อย่างตํ่าไม่ต ํ่ากว่า 3 ปี การลงทุนแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 3 

ประเภทดงัน้ี (เพชรี ขมุทรัพย,์ 2549, หนา้ 1-2) 

1. การลงทุนเพื่อการบริโภค (consumer investment) 

2. การลงทุนในธุรกิจ (business or economic investment) 

3. การลงทุนในหลกัทรัพย ์(financial or securities investment) 

ทฤษฎกีลุ่มหลกัทรัพย์ของ Markowitz (สถาบนัพฒันาความรู้ตลาดทุน ตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย) 

แนวคิดตามทฤษฎีกลุ่มหลักทรัพยข์อง Markowitz เป็นแนวคิดท่ีริเร่ิมโดย

การวางรากฐานวา่การกระจายการลงทุนจะช่วยลดความเส่ียงเฉพาะในกรณีท่ีเป็นการ

ลงทุนเป็นกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์หลกัทรัพยแ์ต่ละคู่มิได้มีความสัมพนัธ์ในลกัษณะท่ีไป

ดว้ยกนัอยา่งสมบูรณ์(ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ตํ่ากวา่+1) จึงสามารถลดค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐานของกลุ่มหลกัทรัพยล์งได ้ แต่ถา้กระจายการลงทุนในหลกัทรัพยห์ลายชนิด

ท่ีมีความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนท่ีไปด้วยกันอย่างสมบูรณ์  (ค่ า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั+1) จะไม่สามารถลดความเส่ียงของกลุ่มหลกัทรัพยล์ง

ได ้

ข้อมูลหลกัทรัพย์ในหมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 

หลกัทรัพยท่ี์ทาํการศึกษานั้น อยูใ่นกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละ

ก่อสร้าง (PROPCON) ซ่ึงแบ่งออกเป็นหมวดยอ่ยอีก 3 หมวด ไดแ้ก่ หมวดวสัดุ

ก่อสร้าง (CONMAT) หมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์(PROP) และหมวดกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย ์(PFUND) 

 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

ชลิต วงศ์ประเสริฐสุข (2551) ศึกษาเร่ืองปัจจยัทางเศรษฐกิจมหภาคท่ีมี

ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ ดัช นี ร า ค า ต ล า ด หลัก ท รั พ ย์แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ห ม ว ด พัฒ น า

อสังหาริมทรัพย ์โดยขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นขอ้มูลอนุกรมเวลา (Time Series) ชนิดทุติยภูมิ 

(Secondary Data) ขอ้เป็นแบบรายเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม 2547 ถึงเดือนมิถุนายน 

2551 รวม 54 เดือน ผลการศึกษาพบว่าท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ปัจจยัทั้ง 8 

javascript:__doPostBack('bDE6c2VhcmNocmVzdWx0','cHM6dHJ1ZXxiYTrguKrguJbguLLguJrguLHguJnguJ7guLHguJLguJnguLLguITguKfguLLguKHguKPguLnguYnguJXguKXguLLguJTguJfguLjguJkg4LiV4Lil4Liy4LiU4Lir4Lil4Lix4LiB4LiX4Lij4Lix4Lie4Lii4LmM4LmB4Lir4LmI4LiH4Lib4Lij4Liw4LmA4LiX4Lio4LmE4LiX4Lii')
javascript:__doPostBack('bDE6c2VhcmNocmVzdWx0','cHM6dHJ1ZXxiYTrguKrguJbguLLguJrguLHguJnguJ7guLHguJLguJnguLLguITguKfguLLguKHguKPguLnguYnguJXguKXguLLguJTguJfguLjguJkg4LiV4Lil4Liy4LiU4Lir4Lil4Lix4LiB4LiX4Lij4Lix4Lie4Lii4LmM4LmB4Lir4LmI4LiH4Lib4Lij4Liw4LmA4LiX4Lio4LmE4LiX4Lii')
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ปัจจยั มีเพียงดชันีราคาวสัดุก่อสร้างท่ีมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัดชันี

ราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ และค่าเงินบาท

ท่ีแท้จริงจะมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกันกับดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยหมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงสอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ ใน

ส่วนอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้MLR ราคานํ้ ามนัดิบตลาดล่วงหน้าตลาด  อตัราการวา่งงาน 

ดัชนีความเช่ือมั่นทางธุรกิจ ปริมาณเงินในความหมายกวา้ง และการมีหรือไม่มี

มาตรการลดหยอ่นทางภาษีและค่าธรรมเนียมของกระทรวงการคลงันั้น ปรากฏวา่ไม่

มีความสัมพันธ์กับดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหมวดพัฒนา

อสังหาริมทรัพยอ์ยา่งมีนยัสาํคญั 

ลกัขณา สินโน (2550) ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ือง ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพล

ต่อดชันีราคา  หลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ โดยมีวตัถุประสงค์ในการวิจยั

เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีสําคัญทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อการเคล่ือนไหวของราคา

หลกัทรัพยใ์นกลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ขอ้มูลท่ีใชศึ้กษาเป็นขอ้มูลรายเดือน ตั้งแต่

เดือนกรกฎาคม 2547 ถึงเดือนธนัวาคม 2549 ผลการวิจยัพบวา่ ตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อ

ดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพยใ์นทิศทางตรงขา้มอยา่งมีนยัสําคญั

ทางสถิติ ณ ระดบัความสําคญัร้อยละ 95 คือ ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง สําหรับราคา

นํ้ ามนัดีเซลขายปลีกในประเทศ และอตัราเงินเฟ้อในเดือนท่ีผ่านมามีนยัสําคญัทาง

สถิติ ณ ระดบัความสําคญัร้อยละ 99 ส่วนปริมาณเงิน ตามความหมายแบบกวา้งมี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกับดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย์

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบัความสาํคญัร้อยละ 90 

นครินทร์ ปาร์มวงศ์ (2550) ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ือง ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ี

กาํหนดดชันีราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยการศึกษาคร้ังน้ีมี

วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีกําหนดดัชนีราคาหุ้นในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และดชันีหมวดธุรกิจท่ีสําคญัซ่ึงมีตวัแปรในการศึกษา

แบ่งเป็นตวัแปรอิสระ คือ ดชันีราคาผูบ้ริโภค ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ อตัรา

แลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาห์สหรัฐ ดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์ ดชันีการลงทุน

ภาคเอกชน และดุลบญัชีเดินสะพดั ตวัแปรตาม คือ ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย ์
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โดยมีผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหุ้นตลาด

หลกัทรัพยอ์ย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ อตัรา

แลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาห์สหรัฐและดชันีการลงทุนภาคเอกชน 

นางสาวศิริว ัลย์ จูพัฒนกุล (2552) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อดัชนี

หลกัทรัพยห์มวดท่องเท่ียวและสันทนาการ วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อ

ดชันีหลกัทรัพยห์มวดท่องเท่ียวและสันทนาการในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อดชันีหลกัทรัพยห์มวดท่องเท่ียวและสันทนาการ 

(TOURISM) อย่างมีนัยสําคญั ได้แก่ ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ

อตัราเงินเฟ้อ โดยอตัราเงินเฟ้อมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัดัชนีหลักทรัพย์

หมวดท่องเท่ียวและสันทนาการ ส่วนปัจจัยท่ีไม่มีผลต่อดัชนีหลักทรัพย์หมวด

ท่องเท่ียวและสันทนาการ(TOURISM) ไดแ้ก่ ดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค ผลิตภณัฑ์

มวลรวมในประเทศ และกาํไรสุทธิของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยห์มวด

ท่องเท่ียวและสันทนาการ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 

3.วธีิดําเนินการศึกษา 

ในการศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวด

พฒันาอสังหาริมทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการศึกษา

ตามระเบียบวธีิวจิยัตามขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 

ข้อมูลทีใ่ช้ในการศึกษา 

ขอ้มูลในการศึกษาเป็นขอ้มูลทางสถิติ โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นขอ้มูลรายเดือน

ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2550 ถึงเดือนกรกฎาคม 2555 รวมทั้งส้ิน 60 เดือน ประกอบดว้ย 

ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) เป็นตวัแปรท่ีกาํหนดข้ึน เพื่อจะได้

ทราบวา่เม่ือตวัแปรอิสระเปล่ียนแปลง ตวัแปรตามจะเปล่ียนแปลงไปมากนอ้ยเพียงใด 

ในการศึกษาคร้ังน้ีไดก้าํหนดตวัแปรอิสระ คือ ปัจจยัทางเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ 

1. ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET INDEX)  

2. ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง (CMI)  

3. ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (BSI)  
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4. ดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค (CCI) 

5. ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI)  

ตวัแปรตาม (Dependent Variable) เป็นตวัแปรท่ีผนัแปรตามตวัแปรอิสระ ซ่ึง

อาจจะเป็นการผนัแปรในทิศทางเดียวกนั หรือทิศทางตรงกนัขา้มก็ได ้กล่าวคือ เม่ือค่า

ของตวัแปรอิสระเพิ่มข้ึน ค่าของตวัแปรตามอาจจะเพิ่มข้ึนหรือลดลงก็ไดใ้นการศึกษา

คร้ังน้ีไดก้าํหนดตวัแปรตาม คือ ดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดพฒันาอสังหาริมทรัพยใ์น

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (PROP) 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อดชันี

ราคาหลกัทรัพยห์มวดพฒันาอสังหาริมทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

ช่วงเดือนสิงหาคม 2550 ถึงเดือนกรกฎาคม 2555 โดยใช้การหาความสัมพนัธ์โดย

วธีิการวเิคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ (Multiple Regression) 

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ขอ้มูลท่ีใช้เป็นขอ้มูลอนุกรมเวลาแบบทุติยภูมิ (Secondary Time Series 

Data) โดยรวบรวมขอ้มูลยอ้นหลงัเป็นรายเดือน ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2550 ถึงเดือน

กรกฎาคม  2555 รวมเป็นเวลา 60 เดือน  

การวเิคราะห์ข้อมูล 

ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ เป็นการทดสอบ

ความสัมพันธ์ของปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อดัชนีหลักทรัพย์หมวดพัฒนา

อสังหาริมทรัพย ์ วา่มีทิศทางความสัมพนัธ์เป็นอยา่งไร โดยนาํขอ้มูลท่ีรวบรวมไดม้า

ทาํการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยของปัจจยัทางเศรษฐกิจหรือตวัแปรอิสระแต่

ละตวั ดว้ยวิธีการสร้างสมการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อหาความสัมพนัธ์ของปัจจยัทางเศรษฐกิจหรือตวัแปร

อิสระต่าง ๆ กบัดชันีหลกัทรัพยห์มวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ หรือตวัแปรตามท่ีได้

กาํหนดไว ้
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แบบจําลองทีใ่ช้ในการศึกษา 

แบบจาํลองในการศึกษาจะสร้างจากความสัมพนัธ์ของปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมี

ผลกระทบ ต่อดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ดว้ยวิธีการสร้าง

สมการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยมีแบบจาํลองดงัน้ี 

PROP = C + β1 SET + β2 CMI + β3 BSI  + β4 CII  + β5 CPI 

โดยท่ี  

PROP   หมายถึง ดชันีหมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 

C   หมายถึง ค่าสัมประสิทธ์ิของค่าคงท่ี  

β1 … β5      หมายถึง ค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระแต่ละตวั  

SET   หมายถึง ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

CMI   หมายถึง ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง  

BSI   หมายถึง ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ 

CII  หมายถึง  ดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค  

CPI   หมายถึง ดชันีราคาผูบ้ริโภค  

4.ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาวจิยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึง ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อ

ดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดพฒันาอสังหาริมทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย โดยไดใ้ชข้อ้มูลทุติยภูมิ(secondary data) แบบอนุกรมเวลา (time series) ราย

เดือนตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2550  ถึงเดือนกรกฎาคม 2555 มาใช้ในการศึกษา โดยนาํ

ขอ้มูลท่ีไดม้าประมวลผลดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป เพื่อใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน ซ่ึง

การวิเคราะห์เป็นการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis) เพื่ออธิบายการเปล่ียนแปลงของตวัแปรตามดว้ยตวัแปรอิสระตั้งแต่ 2 ตวั

ข้ึนไป ซ่ึงช่วยใหก้ารพยากรณ์มีความถูกตอ้งมากข้ึน และใชก้ารวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ 

(Correlation Analysis) เพื่อวิเคราะห์วา่ตวัแปรอิสระท่ีสนใจศึกษามีความสัมพนัธ์ต่อ

ดชันีราคาหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในหมวดพฒันาอสังหาริมทรัพยห์รือไม่ 
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ตารางท่ี 4.1 สถิติพรรณนา (Descriptive statistics) 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

PROP 60 51.07 184.79 123.6823 34.2374 

SET 60 401.84 1228.49 837.0288 223.6348 

CMI 60 107.70 142.40 118.1067 8.1871 

BSI 60 34.40 55.70 46.9433 5.4120 

CCI 60 7.80 30.20 18.1920 6.2733 

CPI 60 99.70 115.82 107.7835 4.3083 

 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.1 Descriptive Statistics สามารถสรุปได ้ดงัน้ี  

ดชันีหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์(PROP)  ดชันี 

มีค่าเฉล่ียท่ี 123.6823 จุด ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 34.2374 จุด โดยมีค่าสูงสุด 

184.79 จุดและค่าตํ่าสุด 51.07 จุด จาํนวนขอ้มูลท่ีใชศึ้กษาทั้งส้ิน 60 ขอ้มูล  

ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET INDEX) มีค่าเฉล่ียท่ี  

837.0288 จุด ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 223.6348 จุด โดยมีค่าสูงสุด 1228.49  จุด

และค่าตํ่าสุด 401.84 จุด จาํนวนขอ้มูลท่ีใชศึ้กษาทั้งส้ิน 60  ขอ้มูล 

ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง (CMI) มีค่าเฉล่ียท่ี 118.1067 จุด ค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 8.1871 จุด โดยมีค่าสูงสุด 142.40 จุดและค่าตํ่าสุด 107.70 จุด จาํนวนขอ้มูล

ท่ีใชศึ้กษาทั้งส้ิน 60  ขอ้มูล 

ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (BSI) มีค่าเฉล่ียท่ี 46.9433 จุด ค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 5.4120 จุด โดยมีค่าสูงสุด 55.70 จุดและค่าตํ่าสุด 34.40 จุด จาํนวนขอ้มูลท่ี

ใชใ้นการศึกษาทั้งส้ิน 60 ขอ้มูล  

ดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค (CCI) มีค่าเฉล่ียท่ี  18.1920 จุด ค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 6.2733 จุด โดยมีค่าสูงสุด 30.20 จุดและค่าตํ่าสุด 7.80 จุด จาํนวนขอ้มูลท่ี

ใชศึ้กษาทั้งส้ิน 60  ขอ้มูล 
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ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) มีค่าเฉล่ียท่ี 107.7835 จุด ค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 4.3083 จุด โดยมีค่าสูงสุด  115.82 จุดและค่าตํ่าสุด 99.70 จุด จาํนวนขอ้มูล

ท่ีใชศึ้กษาทั้งส้ิน 60  ขอ้มูล 

ตารางท่ี 4.2   Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .983a .965 .962 6.6475688 

a. Predictors: (Constant), CPI, CMI, BSI, CCI, SET 

 

 

ตารางท่ี 4.3 การวเิคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

(Constant) 89.585 31.904  2.808 .007   

SET .143 .008 .935 18.429 .000 .248 4.027 

CMI .446 .153 .107 2.920 .005 .479 2.090 

BSI .660 .244 .104 2.705 .009 .430 2.328 

CCI .689 .256 .126 2.691 .009 .290 3.444 

CPI -1.688 .376 -.212 -4.489 .000 .285 3.503 

R = 0.983   R2= 0.965   F =  302.211   Sig. = 0.000 
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ตารางท่ี 4.4 การวเิคราะห์สหสัมพนัธ์ (Multicollinearity) 

Model 

Dimension Eigenvalue Condition Index 

Variance Proportions 

(Constant) SET CMI BSI CCI CPI 

1 5.884 1.000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 

2 .089 8.144 .00 .02 .00 .00 .18 .00 

3 .019 17.413 .00 .56 .00 .00 .42 .00 

4 .007 30.038 .00 .00 .08 .61 .18 .00 

5 .001 65.605 .18 .30 .75 .38 .07 .03 

6 .000 141.152 .82 .11 .17 .00 .15 .97 

a. Dependent Variable: PROP 

จากตาราง 4.2 4.3 และ4.4 ผลการวเิคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณและการ

วิเคราะห์สหสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระท่ีมีผลต่อดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยห์มวด

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์พบวา่  

1. ค่า Tolerance   ถือว่า เขา้ใกล ้1 แสดงว่า ไม่มีความสัมพนัธ์กนัระหว่าง

ตวัแปรอิสระ 

2. ค่า VIF ก็อยูใ่นระดบัไม่เกิน 10 ซ่ึงแสดงว่า ไม่มีความสัมพนัธ์ระหวา่ง

ตวัแปรอิสระ  

3. ค่า R2 = 0.965 เขา้ใกล้ 1 มาก แสดงว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร

อิสระและตวัแปรตามมีความสัมพนัธ์สูงมาก สามารถส่งผลต่อดัชนี

หลักทรัพย์หมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 96.5% ส่วนท่ีเหลือเกิดจาก

ปัจจยัอ่ืนๆ 

4. ค่า Sig. ของตวัแปรทุกตวัตํ่ากวา่ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 โดยตวัแปรอิสระ

ท่ีส่งผลต่อดชันีหลกัทรัพยห์มวดพฒันาอสังหาริมทรัพยใ์นเชิงบวก มี

จาํนวน 4 ตวัแปร ไดแ้ก่ ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

(SET INDEX) , ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง (CMI) , ดชันีความเช่ือมัน่ทาง

ธุรกิจ (BSI) , ดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค (CCI) ส่วนตวัแปรท่ีส่งผลเชิง

ลบมี 1 ตวัแปร ไดแ้ก่ ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) 
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จากสมการตน้แบบ : 

PROP = C + β1 SET + β2 CMI + β3 BSI  + β4 CII  + β5 CPI 

สามารถแสดงเป็นสมการไดด้งัน้ี :  

PROP =  89.585 + 0.143 SET + 0.446 CMI + 0.660 BSI  + 0.689CII  - 1.688 CPI 

5.สรุปผลการวจัิย และข้อเสนอแนะ  

จากการนาํเอาขอ้มูลในอดีตเพื่อมาศึกษา ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อ

ดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดพฒันาอสังหาริมทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย ทาํให้ทราบความสัมพนัธ์ของปัจจยัทางเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ ดชันีราคาหุ้นตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET INDEX) , ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง (CMI) , ดชันี

ความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (BSI) , ดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค (CCI), ดชันีราคาผูบ้ริโภค 

(CPI)  มีผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์(PROP) ซ่ึง

วตัถุประสงคใ์นการศึกษาคร้ังน้ี เพื่อใหน้กัลงทุนหรือผูท่ี้สนใจทราบถึงความสัมพนัธ์

ของปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงเป็น

ประโยชน์ต่อนกัลงทุน ในการตดัสินใจลงทุน และนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากงานวิจยัมาเพิ่ม

ผลตอบแทนในการลงทุน  รวมทั้งนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษามาวิเคราะห์ทิศทางการ

เคล่ือนไหวของดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์รวมถึงหมวดอ่ืนๆ 

จะไดช่้วยลดความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนจากการลงทุน และเพื่อให้ไดผ้ลตอบแทนท่ีคุม้ค่า

จากการลงทุน 

การศึกษาในคร้ังน้ีไดใ้ชข้อ้มูลในอดีต (Secondary Data) โดยใชข้อ้มูลทุติย

ภูมิเป็นรายเดือน ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2550 ถึงเดือนกรกฎาคม  2555 รวมระยะเวลา 

60 เดือน มาเป็นขอ้มูลในการศึกษาทิศทางการเคล่ือนไหวของดชันีราคาหลกัทรัพย์

หมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงไดใ้ชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะห์การถดถอย

เชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่ออธิบายการเปล่ียนแปลงของ ตวัแปร

ตามดว้ยตวัแปรอิสระตั้งแต่ 2 ตวัข้ึนไป โดยมีรูปแบบของสมการ ดงัน้ี 

PROP = C + β1 SET + β2 CMI + β3 BSI  + β4 CII  + β5 CPI 
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สรุปผลการวจัิย 

ท่ีระดบันยัสําคญั 0.05 พบวา่ค่า Sig = 0.007 และความสัมพนัธ์ระหวา่งตวั

แปรอิสระและตวัแปรตามมีความสัมพนัธ์กนัค่อนขา้งสูง โดยปัจจยัทางเศรษฐกิจ

สามารถส่งผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดพฒันาอสังหาริมทรัพยใ์นระดบั  

96.5% โดยมีค่า R2 = 0.965 ส่วนท่ีเหลือมาจากปัจจยัอ่ืน ๆ 3.5 % ซ่ึงสามารถแสดง

ความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม ไดด้งัน้ี  

ตารางที่ 5.1 Correlation Analysis 

 SET CMI BSI CII CPI 

PROP + + + + - 

 

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้รับจากการวจัิย 

จากการศึกษาวจิยัในคร้ังน้ีผูว้จิยัไดศึ้กษาเฉพาะปัจจยัทางเศรษฐกิจเพียง 5 ตวั  

ไดแ้ก่ ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET INDEX) , ดชันีราคาวสัดุ

ก่อสร้าง (CMI) , ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (BSI) , ดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค 

(CCI), ดัชนีราคาผูบ้ริโภค (CPI)  ผูว้ิจยัขอเสนอแนะว่าควรศึกษาปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวขอ้ง ดว้ยไม่ว่าจะเป็นปัจจยัทางดา้นการเมือง  ปัจจยัทางดา้นนกัลงทุนต่างชาติ 

วิธีการประเมินหลักทรัพย์ บทวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์ต่าง ๆ เพื่อใช้เป็น

แนวทางประกอบการ  อีกทั้งข้อมูลท่ีใช้เป็นข้อมูลรายเดือน ซ่ึงอาจจะทาํให้การ

ทดสอบความสัมพนัธ์คาดเคล่ือนได ้

ข้อ เ ส น อแ นะ สํ า ห รับ นัก ล ง ทุ นใ นก า ร ซ้ื อข า ย หุ้น ใ นห ม ว ดพัฒน า

อสังหาริมทรัพย์นั้ น นักลงทุนต้องมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการลงทุนใน

หลกัทรัพยน์ั้นอย่างเพียงพอและตอ้งมีเวลาศึกษาขอ้มูลและภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจ

อสังหาริมทรัพยอ์ยา่งใกลชิ้ด เพราะธุรกิจอสังหาริมทรัพยเ์ป็นธุรกิจท่ีก่อรายไดสู้งแต่

ก็มีความเส่ียงสูงเช่นกนั ฉะนั้นนกัลงทุนควรใช้ความระมดัระวงัในการลงทุน หาก

กาํลงัตดัสินใจท่ีจะลงทุนควรหาขอ้มูลดา้นอ่ืนประกอบการตดัสินใจดว้ย  
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ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

ในการศึกษาคร้ังน้ีเลือกศึกษาเฉพาะปัจจยัทางเศรษฐกิจภายในประเทศ

เท่านั้น ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรท่ีจะศึกษาถึงปัจจยัภายนอกประเทศ ท่ีอาจส่งผล

กระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์และอาจจะตอ้งศึกษา

ข้อมูลในเชิงคุณภาพมากข้ึน เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีมีความชัดเจนมากข้ึน เช่น การ

ออกแบบสอบถามโดยตรงกบัผูล้งทุน วา่มีปัจจยัอะไรท่ีเป็นตวักาํหนดให้เกิดการซ้ือ

หรือลงทุนในดชันีหุน้หมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์และในการวิจยัคร้ังต่อไปขอ้มูลท่ี

ใช้ในการศึกษาอาจจะใช้ข้อมูลท่ีเป็นรายว ัน หรือรายสัปดาห์ในการทดสอบ

ความสัมพนัธ์ เพื่อท่ีจะทาํใหผ้ลการวเิคราะห์ใกลก้บัความเป็นจริงมากยิง่ข้ึน 
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ผลกระทบทางลกัษณะประชากรศาสตร์ทีม่ีต่อรูปแบบการส่งเสริมทางการตลาดของ

รถยนต์ส่วนบุคคลมือสอง 

(THE EFFECTS OF DEMOGRAPHIC CHRACTERISTICS ON THE FORM OF 

PROMOTION THE MARKETIONG OF A USED PRIVATE CAR) 

นพพร เตวะสุข1   ดร. ณกมล จนัทร์สม2 

 

บทคัดย่อ 

การศึกษาค้นควา้อิสระฉบบัน้ี ได้ทาํการวิจยัเร่ือง ผลกระทบทางลกัษณะ

ประชากรศาสตร์ท่ีมีต่อรูปแบบการส่งเสริมทางการตลาดของรถยนต์ส่วนบุคคลมือ

สอง มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของลักษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีมีต่อ

รูปแบบการส่งเสริมทางการตลาดของรถยนต์ส่วนบุคคลมือสอง และ ศึกษาหา

ความสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบการส่งเสริมทางการตลาดของรถยนต์มือสองส่วน

บุคคล ได้แก่ การโฆษณา การขายโดยใช้พนักงาน การส่งเสริมการขาย การ

ประชาสัมพนัธ์และการตลาดทางตรง เพื่อนาํผลการศึกษามาใชใ้นการทาํแผนเก่ียวกบั

การส่งเสริมทางการตลาดของธุรกิจท่ีสามารถนาํมาใชป้ระกอบธุรกิจไดอ้ยา่งถูกตอ้ง

ในระยะยาว 

               กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ส่วนใหญ่เป็นประชากรเพศหญิงท่ีอยูใ่น

วยัทาํงาน มีรายไดต้ั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนข้ึนไป และอาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานคร  

จาํนวน 325 คน เก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม และใชว้ิธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบ

ตามสะดวกเพื่อเป็นการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยวธีิเชิงพรรณนา หาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ

ทดสอบสมมุติฐานด้วยค่าสถิติอนุมานผลการวิจยัพบว่าผูบ้ริโภคท่ีเป็นผูห้ญิงส่วน

ใหญ่มีอาย ุ18-26 ปี ข้ึนไป มีอาชีพเป็นพนกังานเอกชน/ลูกจา้งทัว่ไป มีรายได ้ตั้งแต่  

 

1  นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2  ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
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10,001-15,000 บาทต่อเดือน สําเร็จการศึกษาระดบั ปริญญาตรีเป็นผูส้นใจในการ

เลือกซ้ือรถยนตส่์วนบุคคลมือสอง ทั้งน้ีพบวา่มีผลมาจากการ การขายโดยใชพ้นกังาน

ขาย กบั การส่งเสริมการขาย ท่ีเป็นแรงจูงใจและทาํให้เกิดการตดัสินใจซ้ือรถยนต์

ส่วนบุคคลมือสองในกรุงเทพมหานคร 

คําสําคัญ : การส่งเสริมทางการตลาด, ลกัษณะทางประชากรศาสตร์, รถยนตส่์วน

บุคคลมือสอง 

Abstract 

The studies on the effects of demographic characteristics towards the form 

of promotion the marketing of a used private car. The objective of this study is to 

find out their satisfaction, factor of marketing mix and population of customer 

impacted to the effects of demographic characteristics towards the form of 

promotion the marketing of a used private car. The benefit of this study is to help 

with a long run business. 

Survey research was adopted as research methodology the woman in 

Bangkok who have monthly income are over 10,000 baht. The sample size was 325 

samples, using by convenience sampling method.  The study used the method of 

descriptive research, statistical percentage, statistical means and test hypothesis with 

the Inferential Statistic. 

            The research results found that the working women with 18-26 years old, 

most of them were the private employees. Their monthly income was between 

10,001-15,000 baht. They graduated in Bachelor degree. Their buying decisions 

mostly persuaded by the Salesman and Promotion. 

Keyword: Promotion, Demographic Characteristics, Used private car 

1. บทนํา 

ปัจ จุบันรถยนต์ ถือ เ ป็นปัจจัยสํ าคัญใ นการดํารง ชีวิตของม นุษย์ใ น

ชีวติประจาํวนั ประชาชนส่วนใหญ่ตอ้งนาํรายไดส่้วนหน่ึงมาลงทุนเพื่อแลกซ้ือความ
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สะดวกสบายในการเดินทางจากท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคม

เมืองท่ีมีเศรษฐกิจท่ีมีการขยายตวัอย่างต่อเน่ืองในขณะเดียวกนัระบบขนส่งมวลชน

ของภาครัฐบาลให้บริการไม่เพียงพอ อาทิ เช่น รถประจาํทาง รถไฟ เป็นต้น จึง

ก่อให้เกิดเป็นการกระตุน้ความตอ้งการของผูบ้ริโภคให้ตอ้งการมีรถยนตส่์วนตวัมาก

ยิง่ข้ึน ดงัเห็นไดจ้ากตารางการเปรียบเทียบขอ้มูลขนส่งมวลชนทางบกพบวา่มีรถท่ีจด

ทะเบียนสะสมเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร  แมรั้ฐบาลไดเ้ตรียมทางออกเพื่อรองรับ

ปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนทั้งการขอความร่วมมือกับองค์กรด้านพลังงานผลิตนํ้ ามนัผสม

เอธานอลทั้ง E20, E85 ไปจนถึง E100 รวมถึงแผนการผลิตรถยนตข์นาดเล็กภายใต้

โครงการอีโคคาร์ (eco car) แต่ดว้ยปัจจยัต่างๆในการแกปั้ญหาส่งผลให้ยงัไม่เกิด

รูปธรรมท่ีลงตวัชดัเจนนกัเหตุผลดงักล่าวไดส่้งผลดีต่อสถานการณ์ของตลาดรถยนต์

มือสองเน่ืองจากผูบ้ริโภคมกัจะนิยมเลือกซ้ือเพื่อนาํไปติดแก๊สในรูปแบบต่างๆท่ีมีการ

ส่งเสริมการขายหากนาํรถยนต์ใหม่หรือรถท่ียงัไม่พน้การรับประกนัไปติดตั้งแก๊ส

ดว้ยตนเองทางค่ายรถยนตจ์ะถือวา่เป็นการดดัแปลงเคร่ืองและส่งผลให้การรับประกนั

ท่ีเป็นการรับประกนัจากศูนญซ่ึ์งส่วนใหญ่มีระยะคือ 3 ปีหรือ 100,000 กิโลเมตรจะ

ส้ินสุดลงทนัทีรถยนตมื์อสองจึงเป็นทางเลือกท่ีผูบ้ริโภคสนใจนาํไปติดแก๊สมากท่ีสุด

โดยยอดขายรถยนต์มือสองในเขตกรุงเทพมหานครรอบ 2 เดือนแรกของปี 2553 

ขยายตวัข้ึนกวา่ร้อยละ 10 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีท่ีผา่นมา (สมชาย ตระกูล, 

2553)  

 จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือรถยนต์มือสองในกรุงเทพมหานครเพื่อผูบ้ริโภคและบุคคลทัว่ไปได้ทราบถึงมี

ปัจจัยท่ีควรจะนํามาพิจารณาในการตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนต์มือสองรวมไปถึง

ผูป้ระกอบการสามารถนาํผลการศึกษาของงานวิจยัไปใชใ้นการปรับปรุงเพื่อกาํหนด

วตัถุประสงคเ์ป้าหมายและวางแผนกลยุทธ์ในดา้นต่างๆให้ตรงกบัความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภคในปัจจุบนัท่ีตอ้งการจะตดัสินใจในการซ้ือรถยนตมื์อสอง 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

 เพื่อศึกษาผลกระทบของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีมีต่อรูปแบบการ

ส่งเสริมทางการตลาดของรถยนตมื์อสองส่วนบุคคล 
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สมมติฐานในการวจัิย 

 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีต่างกันมีผลต่อรูปแบบการส่งเสริมทาง

การตลาดของรถยนตมื์อสองส่วนบุคคลท่ีต่างกนั 

ขอบเขตการศึกษางานวจัิย 

  1.ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

 1.1 ทาํวจิยัในคร้ังจะมีรูปแบบตวัแปรในการส่งเสริมทางการตลาด ไดแ้ก่ การ

โฆษณา การขายโดยใช้พนักงาน การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพนัธ์ และ 

การตลาดทางตรง 

 1.2 วิเคราะห์ผลกระทบของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีมีต่อรูปแบบการ

ส่งเสริมทางการตลาด 

 2.ขอบเขตดา้นพื้นท่ี 

 2.1 ก า ร เก็ บข้อมู ล เพื่ อใ ช้ใ นกา รศึ ก ษ าผ ล ก ระ ทบ ข อง ลักษ ณะ ท า ง

ประชากรศาสตร์ท่ีมีต่อรูปแบบการส่งเสริมทางการตลาด จะเก็บจากตวัแทนจาํหน่าย

รถยนตส่์วนบุคคลมือสองท่ี Toyota Sure สาขาศรีนครินทร์ 

 3.ขอบเขตดา้นเวลา 

 3.1 การเก็บรวบรวมขอ้มูลจะใชเ้วลาในการเก็บขอ้มูล ประมาณ 20-30 วนั 

ในการเก็บขอ้มูลท่ีมีการสาํรวจถึงผลกระทบของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีมีต่อ

รูปแบบการส่งเสริมทางการตลาด  
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กรอบแนวความคิด 

            ตวัแปรอิสระ                                                    ตวัแปรตาม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวแปรทีจ่ะศึกษา 

 ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) คือ ตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อตวัแปรอ่ืน 

เม่ือตวัแปรอิสระเปล่ียนแปลงไปจะทาํให้ตวัแปรอ่ืนเปล่ียนแปลงไปดว้ย คือ ลกัษณะ

ทางประชากรศาสตร์ อนัไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ รายได ้การศึกษา 

 ตวัแปรตาม (Dependent Variables) คือ รูปแบบการส่งเสริมทางการตลาด 

อนัไดแ้ก่ (1) การโฆษณา (2) การขายโดยใชพ้นกังาน (3) การส่งเสริมการขาย (4) การ

ประชาสัมพนัธ์ และ (5) การตลาดทางตรง 

2. อ้างองิความคิด ทฤษฎีและผลงานวจัิยที่เกีย่วข้อง 

 งานวิจยัเร่ือง ผลกระทบของลกัษณะทางประชากรศาสตร์และการส่งเสริม

ทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือรถยนต์ส่วนบุคคลมือสองใน

กรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารต่างๆและผลงานวิจยัต่างๆท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง

และสามารถอธิบายไดต้ามหวัขอ้ดงัน้ี 

1. ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัรถยนตมื์อสอง 

รถยนตห์มายถึงยานพาหนะทางบกท่ีขบัเคล่ือนท่ีดว้ยพลงังานอยา่งใดอย่างหน่ึงและ

ถ่ายทอดลงสู่ล้อเพื่อพาผูข้บัผูโ้ดยสารหรือส่ิงของไปยงัจุดหมายปลายทางปัจจุบนั

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

- เพศ 

- อาย ุ

- อาชีพ 

- รายได ้

- การศึกษา 

รูปแบบการส่งเสริมทางการตลาด 

- การโฆษณา 

- การขายโดยใชพ้นกังาน 

- การส่งเสริมการขาย 

- การประชาสัมพนัธ์ 

- การตลาดทางตรง 
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รถยนต์โดยส่วนมากได้รับการออกแบบอย่างซับซ้อนในทางวิศวกรรมและ

หลากหลายประเภทตามความเหมาะสมของการใชง้านหรือใชส้าํหรับงานเฉพาะกิจ 

 2. รูปแบบพฤติกรรมผูซ้ื้อ 

 พฤติกรรมของผูซ้ื้อเร่ิมตน้จากการมีส่ิงเร้า (Stimulus) มากระตุน้ (Stimulate) 

ความรู้สึกทาํใหรู้้สึกถึงความตอ้งการจนตอ้งทาํการหาขอ้มูลเก่ียวกบัส่ิงท่ีจะสามารถ

ตอบสนองความตอ้งการเพื่อทาํการตดัสินใจซ้ือและเกิดพฤติกรรมการซ้ืออนัเป็นการ

ตอบสนอง (Response) ในท่ีสุด 

 3. แนวคิดทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 

 คือคุณสมบติัของส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีสามารถสนองความตอ้งการของมนุษยใ์ห้

พอใจความสามารถในการสนองความตอ้งการให้เกิดความพอใจก็คือมูลค่าผลิตภณัฑ์

ท่ีสามารถวัดออกมาในรูปราคาดังนั้ นในการตั้ งราคาจํา เป็นต้องพิจารณาถึง

อรรถประโยชน์ของสินค้านั้นกล่าวคือพิจารณาถึงคุณสมบติัต่างๆของสินค้าโดย

พยายามสร้างมูลค่า (Value Added) ให้สูงข้ึนในสายตาของผูซ้ื้อกล่าวคือจุดเร่ิมตน้

ของการตั้งราคาผลิตภณัฑ์ตวัใดก็ตามตอ้งวิเคราะห์ถึงอรรถประโยชน์ของผลิตภณัฑ ์

(Utility) ซ่ึงก็คือคุณสมบติัของผลิตภณัฑน์ั้นท่ีสามารถสนองความพอใจของมนุษยไ์ด้

โดยพิจารณาคุณสมบติัเหล่านั้นว่าจะสร้างมูลค่า (Value) เท่าใดในสายตาของลูกคา้

แลว้วดัเป็นมูลค่าออกมาในรูปของสินคา้ต่อหน่วย (Price) 

 4.ส่วนประสมทางการตลาดของรถยนตมื์อสอง 

 ผลิตภณัฑ์ (Product) รถยนต์จดัไดว้า่เป็นสินคา้อุปโภคบริโภคอยา่งหน่ึงซ่ึง

ดาํเนินการซ้ือโดยผูบ้ริโภคขั้นสุดทา้ยเพื่อไปใชส้อยดว้ยตนเองและหากพิจารณาตาม

ลักษณะการซ้ือและการบริโภคจะเห็นว่าเป็นสินค้าประเภทเลือกซ้ือต่างกันคือมี

ลกัษณะแตกต่างกนัในแต่ละยี่ห้อแต่ละรูปแบบทั้งดา้นคุณภาพและราคาผูซ้ื้อจึงตอ้ง

เปรียบเทียบคุณสมบติัต่างๆก่อนตดัสินใจซ้ือเน่ืองจากรถยนต์นั่งเป็นสินคา้ท่ีไม่มี

มาตรฐานแน่นอนและไม่มีรูปแบบแน่นอนพนกังานขายจึงมีบทบาทในการสนบัสนุน

ใหเ้กิดการซ้ือ 

 การกาํหนดราคา (Pricing) การกาํหนดราคาของรถยนตมื์อสองนั้นเก่ียวกบั

ปัจจยัต่างๆดงัน้ี 
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 ตน้ทุน (Cost) ตน้ทุนในการผลิตรถยนตน์ั้นจะเก่ียวขอ้งกบัราคาซ้ือรถยนตม์า

จากเจา้ของรถคนัเดิมค่าช้ินส่วนค่าอุปกรณ์เงินเดือนและค่าจา้งพนกังานดอกเบ้ียเงินกู้

ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริการค่าใช่จ่ายอ่ืนๆ 

 กอุปสงค ์(Demand) การกาํหนดราคาของรถยนตมื์อสองตอ้งข้ึนอยูก่บั

ปริมาณอุปสงคข์องรถยนตมื์อสองภายในประเทศนั้นๆดว้ยซ่ึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุป

สงคข์องรถยนตมื์อสองภายในประเทศไดแ้ก่สภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศใน

ขณะนั้นสภาวะของราคานํ้ามนัอตัราในการจดัเก็บภาษีรถยนตฯ์ลฯ 

ช่องทางการจาํหน่าย (Place) โดยปกติเจา้ของรถยนตค์นแรกส่วนใหญ่จะไม่

ขายสินค้าให้กับผู ้บริโภคขั้ นสุดท้ายโดยตรงในระบบการจําหน่ายรถยนต์ก็

เช่นเดียวกนัจาํเป็นตอ้งมีคนกลางเพื่อให้สามารถกระจายสินคา้ไดอ้ยา่งทัว่ถึงและลด

ภาระหนา้ท่ีในการขายให้กบัเจา้ของรถสําหรับช่องทางในการจดัจาํหน่ายรถยนตมื์อ

สองโดยทัว่ไปมกัเป็นดงัน้ีเจา้ของรถยนต์ขายให้ตวัแทนจาํหน่าย (Dealer) เองเพื่อ

จาํหน่ายใหแ้ก่ผูบ้ริโภคต่อไป 

การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ในการทาํการตลาดของรถยนต์มือสอง

นั้นการโฆษณาจดัเป็นกลยทุธ์ท่ีสาํคญัมากเพราะการท่ียอดขายของรถยนตจ์ะจาํหน่าย

ได้มากหรือน้อยเพียงใดมิได้ข้ึนอยู่กบัคุณสมบติัของรถยนต์เพียงอย่างเดียวแต่การ

โฆษณาจะทาํให้ผูบ้ริโภคทราบถึงข้อมูลต่างๆของรถยี่ห้อนั้นจนกระทัง่เกิดความ

ตอ้งการซ้ือข้ึน 

5. แนวคิดเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจซ้ือ 

กระบวนการตดัสินใจซ้ือรถยนตมื์อสองของผูบ้ริโภคไม่ไดห้ยุดตรงท่ีการซ้ือ

การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคซ่ึงจะกล่าวในส่วนของรูปแบบพฤติกรรมการซ้ือของ

ผูบ้ริโภคมีความสําคญัต่อความพอใจของผูบ้ริโภคท่ีไดรั้บมากเพราะการตดัสินใจแต่

ละคร้ังท่ีเกิดข้ึนจะหมายถึงการยอมรับในร้านใดร้านหน่ึงหรือรถยนต์ยี่ห้อใดยี่ห้อ

หน่ึง 

6. ส่วนผสมทางการตลาด 

เป็นเคร่ืองมือพื้นฐานท่ีใชเ้พื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคใ์นการติดต่อส่ือสารทาง

การตลาดขององคก์าร ประกอบดว้ย 
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       การโฆษณา (advertising) 

         การส่งเสริมการขาย (sales promotion) 

         การขายโดยพนกังานขาย (personal selling) 

         การใหข้่าวและประชาสัมพนัธ์ (publicity and public relations) 

การตลาดทางตรง (direct marketing) 

7. ประวติัและความเป็นมาของรถยนตใ์นประเทศไทย 

เม่ือประมาณ 100 ปีท่ีแลว้รถยนตค์นัแรกเขา้มาวิ่งในแผน่ดินสยามถือเป็นส่ิง

แปลกใหม่บนทอ้งถนนคนยคุนัน่คงนึกไม่ถึงวา่มนัจะเป็นพาหนะสําคญัจนเป็นปัจจยั

ท่ี 5 ของผูค้นในยุคปัจจุบนัธุรกิจรถยนตย์ุคเร่ิมตน้มีเพียงรถอิมพอร์ตเจา้ของร้านเป็น

ฝร่ังต่างชาติไม่ก่ีร้านและแต่ละร้านก็สูญสลายไปในเวลาต่อมาตาํนานรถยนต์และ

ธุรกิจรถยนตต่์างเลือนไปจากความทรงจาํของคนรุ่นปัจจุบนัเสียส้ินจากฝร่ังสู่มือคน

ไทยรถคนัแรกในเมืองบางกอกปี 2406 

8. คร้ังแรกของกฎหมายรถยนต ์

เม่ือมีการใชร้ถอยา่งแพร่หลายถนนเมืองบางกอกเร่ิมมีการประลองความเร็ว

กนัจนฝุ่ นตลบสร้างความเดือดร้อนให้คนท่ีสัญจรไปมาเป็นอยา่งมากอุบติัเหตุเป็นส่ิง

ท่ีหลีกเล่ียงไม่ไดอุ้บติัเหตุถึงชีวิตเกิดข้ึนคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 11 กรกฎาคมปี 2448 แต่ก็

ไม่ทาํให้ความนิยมในการใช้รถถดถอยลงหนงัสือพิมพบ์างกอกไทม์ในสมยันั้นจึงมี

ข่าวอุบติัเหตุรถยนตช์นกบัรางไฟฟ้าพาดหวัไมใ้ห้อ่านแทบทุกวนัโดยคู่กรณีมีทั้งสอง

ลอ้สามลอ้และส่ีลอ้แมก้ระทัง่รถยนตป์ระสานงากบัรถมา้หรือคนเดินเทา้จึงเป็น 

9. ผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

สฤษด์ิพงษ ์เพง่เล็งผล(2544) ไดท้าํการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือ

รถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลของกลุ่มนกัศึกษาปริญญาโทผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัทัว่ไปท่ีมี

ผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์นั่งส่วนบุคคลของกลุ่มนักศึกษาปริญญาโทคือ

ระดบัรายได้ระดบัฐานะทางครอบครัวและรูปแบบการดาํเนินชีวิตสําหรับปัจจยัท่ี

เก่ียวขอ้งกบัรถยนต์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์นั่งส่วนบุคคลของกลุ่ม

นกัศึกษาปริญญาโทคือคุณภาพระดบัราคาระดบัความปลอดภยัและยงัพบวา่รถยนตมี์
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ความจาํเป็นต่อชีวิตประจาํวนัในหน่ึงครอบครัวควรมีจาํนวนรถยนต ์ 2 คนัและราคา

รถยนตค์นัแรกของชีวติท่ีเหมาะสม 

จุลินทร์ พุดตานเล็ก(2545) ไดท้าํการศึกษาเร่ืองปัจจยัในการตดัสินใจเลือก

ซ้ือรถยนต์นั่งของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครจากการศึกษาพบว่าปัจจยัด้าน

การตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตน์ัง่ผูบ้ริโภคให้ความสําคญัของปัจจยั

ด้านผลิตภัณฑ์ด้านช่องทางการจัดจาํหน่ายด้านราคาด้านการส่งเสริมการตลาด

ตามลาํดบัโดยผูบ้ริโภคจะให้ความสําคญักบัความแข็งแกร่งความปลอดภยัในการขบั

ข่ีการประหยดันํ้ ามนัการหาอะไหล่ง่ายการรับประกนัและรูปทรงการออกแบบดา้น

ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

ชนิดา สุธญัญารักษ ์ (2545) ไดท้าํการศึกษาวิจยัหวัขอ้เร่ืองปัจจยัท่ีใชใ้นการ

ตดัสินใจซ้ือรถยนต์นั่งส่วนบุคคลขนาด 2000 ซีซีข้ึนไปของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครโดยการวิจยัคร้ังน้ีไดมุ้่งศึกษาใน 5 ดา้นคือดา้นผลิตภณัฑ์ดา้นราคา

ด้านการจัดจําหน่ายด้านการส่งเสริมการตลาดและด้านบุคคลท่ีแนะนําและ

เปรียบเทียบการใชปั้จจยัดงักล่าวจาํแนกตามเพศอายุสถานภาพสมรสการศึกษาอาชีพ

รายได้ต่อเดือนและจาํนวนสมาชิกในครอบครัวผลการวิจยัพบว่าปัจจยัโดยรวมท่ี

ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญัในระดบัมากเป็นดา้นผลิตภณัฑ์เป็นรถยนตท่ี์มีขนาดใหญ่มีท่ี

นั่งกวา้งขวางสมรรถนะของเคร่ืองยนต์รูปลักษณ์สวยงามนําสมัยหรูหราบริษัท

ผูป้ระกอบการมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับและมีประสบการณ์ในการดาํเนินธุรกิจมาเป็น

เวลานาน 

3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ผูว้ิจ ัยได้ออกแบบวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อตอบวตัถุประสงค์ของ

งานวจิยัโดยผูว้จิยัไดอ้อกแบบใหมี้การเก็บขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยตรงจาก

ผูใ้ห้ขอ้มูล 30 คน (30 ชุด) ก่อนการเก็บขอ้มูลจริง จะมีการศึกษาเบ้ืองตน้ (Pilot 

Survey) เพื่อตรวจสอบความเขา้ใจของผูต้อบท่ีมีต่อขอ้คาํถาม ตรวจสอบลาํดบัขอ้

คาํถาม ความถูกตอ้งของขอ้ถาม หากพบขอ้บกพร่องจะไดน้าํมาแกไ้ขก่อนท่ีจะใชใ้น

ทดลองจริง (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2551) 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 งานวจิยัน้ีผูว้จิยัไดอ้าศยัการเก็บขอ้มูลปฐมภูมิจากหน่วยทดลอง โดยผูว้ิจยัได้

พัฒนาแบบสอบถามเพื่อใช้ เ ป็นเค ร่ืองมือในการเก็บข้อมูล(1) ลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ (2) รูปแบบการส่งเสริมทางการตลาด (3) ขอ้มูลโดยทัว่ไปเก่ียวกบั

รถยนตส่์วนบุคคลมือสอง  

ข้ันตอนการเกบ็ข้อมูล 

งานวิจยัน้ีศึกษาและเก็บขอ้มูลซ่ึงมีกลุ่มตวัอย่างเป็นผูท่ี้ตอ้งการซ้ือรถยนต์

ส่วนบุคคลมือสองท่ี Toyota Sure สาขาศรีนครินทร์ จาํนวน 325 คน ผูว้ิจยัไม่สามารถ

จะกาํหนดวนัและเวลาสําหรับเก็บขอ้มูลของกลุ่มตวัอย่างได ้ทั้งน้ีกลุ่มตวัอย่างอาจ

ไม่ไดถู้กเก็บขอ้มูลในช่วงเวลาท่ีต่อเน่ืองกนัจนกระทัง่ครบทั้ง 325 คน เน่ืองจากการ

ขอความร่วมมือจากกลุ่มตวัอย่างทั้งหมดอาจทาํให้กลุ่มตวัอย่างแต่ละคนมีเวลาให้

ผูว้จิยัเก็บขอ้มูลท่ีแตกต่างกนั 

การทดสอบสมมติฐาน 

 จากการศึกษางานวิจยัในอดีตทาํให้ผูว้ิจยัตั้งสมมติฐานจาํนวน 1 สมมติฐาน

หลกั คือ  

H0 : ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีต่างกนัส่งผลกระทบต่อรูปแบบการ

ส่งเสริมทางการตลาดไม่ต่างกนั 

H1 : ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีต่างกนัส่งผลกระทบต่อรูปแบบการ

ส่งเสริมทางการตลาดแตกต่างกนั 

ความถูกต้องและความน่าเช่ือถือของข้อมูลทีเ่กบ็ 

 ในการทาํงานวจิยันั้นขอ้มูลท่ีไดม้าตอ้งสะทอ้นถึงความจริง เคร่ืองมือท่ีใชจึ้ง

มีความจาํเป็นว่าตอ้งเช่ือถือได ้(Reliability) คือขอ้มูลท่ีมีค่าตรงกนัทุกคร้ังท่ีวดั ถ้า

เคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลสําหรับงานวิจยัไม่มีความถูกตอ้ง (Validity) และเช่ือถือได ้

(Reliability) ยอ่มทาํให้งานวิจยันั้นไม่มีคุณภาพ (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2549) ในการ

ตอบวตัถุประสงคข์องงานวจิยัน้ี 
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กรอบการวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน และตอบวตัถุประสงค์ของ

งานวิจยัน้ี 1 วตัถุประสงค์ ดังต่อไปน้ี คือ ศึกษาผลกระทบของลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อรูปแบบการส่งเสริมทางการตลาด 

 1. คาํถามในส่วนขอ้มูลส่วนตวัของกลุ่มตวัอยา่ง ผูว้ิจยัใชส้ถิติเชิงพรรณาเพื่อ

สรุปลกัษณะของกลุ่มตวัอย่างจากคาํถามทั้ง 5 ขอ้ คือ เพศ อายุ อาชีพ รายได ้และ

การศึกษา 

 2. การตอบวตัถุประสงคข์อ้หน่ึงถึงสองโดยมีกรอบของการวเิคราะห์ขอ้มูล 

คือ เม่ือไดข้อ้มูลมา ผูว้ิจยัจะตรวบสอบวา่ตวัแปรรูปแบบการส่งเสริมทางการตลาดมี

การแจกแจงแบบปกติหรือไม่ ดว้ยการใชส้ถิติทดสอบ Kolmogorov-Smirnov (กลัยา 

วานิชยบ์ญัชา, 2551) 

4. การวเิคราะห์ความเช่ือถือได้  

การวเิคราะห์ความเช่ือถือได ้เป็นเทคนิคท่ีใชว้ดัความเช่ือถือไดข้องเคร่ืองมือ 

โดยนาํเคร่ืองมือนั้นมาวดัหลายๆคร้ัง โดยผลท่ีไดจ้ะตอ้งเหมือนกนัหรือสอดคลอ้งกนั 

(กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2551) งานวจิยัน้ีใชแ้บบสอบถามสาํหรับวดัค่าตวัแปรหา้ตวั คือ 

(1) การโฆษณา (2) การขายโดยใชพ้นกังานขาย (3) การส่งเสริมการขาย (4) การ

ประชาสัมพนัธ์ (5) การตลาดทางตรง ดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 4.1 แสดงค่าความเช่ือถือไดข้องแบบสอบถาม  

ตวัแปร Cronbach’s Alpha จาํนวนขอ้ 

การโฆษณา .762 4 

การขายโดยใชพ้นกังานขาย .915 5 

การส่งเสริมการขาย .863 5 

การประชาสัมพนัธ์ .768 4 

การตลาดทางตรง .803 4 
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ผลการวเิคราะห์เพือ่ทดสอบสมมติฐานของกลุ่มตัวอย่าง 

1. ผลกระทบของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ คือ เพศ ท่ีต่างกนัมีผลต่อ

รูปแบบการส่งเสริมทางการตลาดท่ีต่างกนั 

  t Sig. 

 

 

เพศ 

การโฆษณา -0.641 0.544 

การขายโดยใชพ้นกังาน -0.798 0.425 

การส่งเสริมการขาย -2.871 0.004 

การประชาสัมพนัธ์ -2.778 0.006 

การตลาดทางตรง -2.588 0.010 

ผลการวเิคราะห์ แสดงใหเ้ห็นวา่ค่า Sig. ของการทดสอบ เท่ากบั 0.544, 0.425 

ซ่ึงมีค่ามากกว่าระดบันัยสําคญัท่ีกาํหนดไวคื้อ 0.05 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

(เพศ) ท่ีต่างกนัไม่มีผลต่อการโฆษณา และ การขายโดยใชพ้นกังาน แต่ ลกัษณะทาง

ประชากรศาสตร์ (เพศ) ท่ีต่างกนัจะมีผลกระทบต่อ การส่งเสริมการขาย การ

ประชาสัมพนัธ์ และ การตลาดทางตรง  

2. ผลกระทบของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ คือ อาย ุท่ีต่างกนัมีผลต่อ

รูปแบบการส่งเสริมทางการตลาดท่ีต่างกนั 

  F Sig. 

 

 

อาย ุ

การโฆษณา 6.785 0.000 

การขายโดยใชพ้นกังาน 0.208 0.934 

การส่งเสริมการขาย 1.972 0.099 

การประชาสัมพนัธ์ 5.496 0.000 

การตลาดทางตรง 2.630 0.034 

ผลการวเิคราะห์ แสดงใหเ้ห็นวา่ค่า Sig. ของการทดสอบ เท่ากบั 0.934, 0.099 

ซ่ึงมีค่ามากกว่าระดบันัยสําคญัท่ีกาํหนดไวคื้อ 0.05 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

(อายุ) ท่ีต่างกนัไม่มีผลต่อการขายโดยใช้พนักงาน และ การส่งเสริมการขาย แต่ 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ (อายุ) ท่ีต่างกนัจะมีผลกระทบต่อ การโฆษณา การ
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ประชาสัมพนัธ์ และ การตลาดทางตรง จึงตอ้งวิเคราะห์ โดยใช้วิธีการเปรียบเทียบ

เป็นรายคู่  

โดยการโฆษณามีผลกระทบกบัช่วงอายุคู่ของ 18-26 ปี กบั 36-44 และ 45-53 

ปี และคู่ของ 27-35 ปี และ 45-53 ปี ส่วนการประชาสัมพนัธ์จะมีผลกระทบกบัคู่ของ 

18-26 ปี และ 45-53 ปี สุดทา้ยการตลาดทางตรง เม่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบเป็นรายคู่

ไม่พบผลกระทบกบัคู่ใดๆ 

3. ผลกระทบของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ คือ อาชีพ ท่ีต่างกนัมีผลต่อ

รูปแบบการส่งเสริมทางการตลาดท่ีต่างกนั 

  F Sig. 

 

 

อาชีพ 

การโฆษณา 2.262 0.037 

การขายโดยใชพ้นกังาน 0.882 0.508 

การส่งเสริมการขาย 2.739 0.013 

การประชาสัมพนัธ์ 1.733 0.113 

การตลาดทางตรง 2.190 0.044 

ผลการวเิคราะห์ แสดงใหเ้ห็นวา่ค่า Sig. ของการทดสอบ เท่ากบั 0.508, 0.113 

ซ่ึงมีค่ามากกว่าระดบันัยสําคญัท่ีกาํหนดไวคื้อ 0.05 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

(อาชีพ) ท่ีต่างกนัไม่มีผลต่อการขายโดยใช้พนกังาน และ การประชาสัมพนัธ์ แต่ 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ (อาชีพ) ท่ีต่างกนัจะมีผลกระทบต่อ การโฆษณา การ

ประชาสัมพนัธ์ และ การตลาดทางตรง จึงตอ้งวิเคราะห์ โดยใช้วิธีการเปรียบเทียบ

เป็นรายคู่  

โดยเม่ือวเิคราะห์เปรียบเทียบเป็นรายคู่ไม่พบผลกระทบกบัคู่ใดๆ เพราะ ทุกคู่ 

มีค่า Sig มากกวา่ 0.05 เม่ือเปรียบเทียบเป็นรายคู่ในทุกคู่  
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4. ผลกระทบของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ คือ รายได ้ท่ีต่างกนัมีผลต่อ

รูปแบบการส่งเสริมทางการตลาดท่ีต่างกนั 

  F Sig. 

 

 

รายได ้

การโฆษณา 1.814 0.084 

การขายโดยใชพ้นกังาน 0.536 0.807 

การส่งเสริมการขาย 0.769 0.614 

การประชาสัมพนัธ์ 2.295 0.027 

การตลาดทางตรง 1.034 0.407 

ผลการวิเคราะห์ แสดงให้เห็นว่าค่า Sig. ของการทดสอบ เท่ากบั 0.084, 

0.807, 0.614, 0.407 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ระดบันยัสําคญัท่ีกาํหนดไวคื้อ 0.05 ลกัษณะทาง

ประชากรศาสตร์ (รายได)้ ท่ีต่างกนัไม่มีผลต่อการโฆษณา การขายโดยใช้พนกังาน 

การส่งเสริมการขาย และ การตลาดทางตรง แต่ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ (รายได)้ 

ท่ีต่างกันจะมีผลกระทบต่อ การประชาสัมพันธ์ จึงต้องวิเคราะห์ โดยใช้วิธีการ

เปรียบเทียบเป็นรายคู่  

โดยเม่ือวเิคราะห์เปรียบเทียบเป็นรายคู่ไม่พบผลกระทบกบัคู่ใดๆ เพราะ ทุกคู่ 

มีค่า Sig มากกวา่ 0.05 เม่ือเปรียบเทียบ เป็นรายคู่ในทุกคู่ 

 5. ผลกระทบของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ คือ ระดบัการศึกษา ท่ีต่างกนั

มีผลต่อรูปแบบการส่งเสริมทางการตลาดท่ีต่างกนั 

  F Sig. 

 

 

ระดบัการศึกษา 

การโฆษณา 2.605 0.025 

การขายโดยใชพ้นกังาน 0.745 0.590 

การส่งเสริมการขาย 1.825 0.107 

การประชาสัมพนัธ์ 2.472 0.032 

การตลาดทางตรง 3.097 0.010 

ผลการวเิคราะห์ แสดงใหเ้ห็นวา่ค่า Sig. ของการทดสอบ เท่ากบั 0.590, 0.107 

ซ่ึงมีค่ามากกว่าระดบันัยสําคญัท่ีกาํหนดไวคื้อ 0.05 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
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(ระดบัการศึกษา) ท่ีต่างกนัไม่มีผลต่อการขายโดยใชพ้นกังาน และ การส่งเสริมการ

ขาย แต่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ (ระดบัการศึกษา) ท่ีต่างกนัจะมีผลกระทบต่อ 

การโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ และ การตลาดทางตรง จึงต้องวิเคราะห์ โดยใช้

วธีิการเปรียบเทียบเป็นรายคู่  

โดยเม่ือวเิคราะห์เปรียบเทียบเป็นรายคู่ไม่พบผลกระทบกบัคู่ใดๆ เพราะ ทุกคู่ 

มีค่า Sig มากกวา่ 0.05 เม่ือเปรียบเทียบ เป็นรายคู่ในทุกคู่ 

5. สรุปผลการวจัิย 

 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 50.5 มี

อายุระหวา่ง 18-26 ปี จาํนวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 42.5 มีอาชีพ พนกังานเอกชน/

ลูกจา้งทัว่ไป จาํนวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 47.7 มีรายได1้0,001-15,000 บาท 

จาํนวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 24.6 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีจาํนวน 167 คน คิด

เป็นร้อยละ 51.4 

ผลการวเิคราะห์ผลกระทบของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ (เพศ) ท่ีต่างกนั

มีผลต่อการส่งเสริมการขาย การประชาสัมพนัธ์ และ การตลาดทางตรง แต่ไม่พบ

ผลกระทบ เม่ือการส่งเสริมทางการตลาดใช้แบบการโฆษณา และการขายโดยใช้

พนกังานขาย  

 ผลการวเิคราะห์ผลกระทบของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ (อายุ) ท่ีต่างกนั

มีผลต่อการโฆษณา การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพนัธ์ และการตลาดทางตรง 

แต่ไม่พบผลกระทบกบัการขายโดยใชพ้นกังานขาย  

 ผลการวิเคราะห์ผลกระทบของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ (อาชีพ) ท่ี

ต่างกันมีผลต่อการโฆษณา การส่งเสริมการขาย และการตลาดทางตรง แต่ไม่พบ

ผลกระทบ เม่ือการส่งเสริมทางการตลาด ใชแ้บบ การขายโดยใชพ้นกังานขาย และ 

การประชาสัมพนัธ์ 

 ผลการวิเคราะห์ผลกระทบของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ (รายได้) ท่ี

ต่างกนัมีผลต่อการประชาสัมพนัธ์ แต่ไม่พบผลกระทบ เม่ือการส่งเสริมทางการตลาด 

ใชแ้บบ การโฆษณา การขายโดยใชพ้นกังานขาย การส่งเสริมการขาย และ การตลาด

ทางตรง 
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 ผลการวิเคราะห์ผลกระทบของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ (การศึกษา) ท่ี

ต่างกันมีผลต่อการโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ และ การตลาดทางตรงแต่ไม่พบ

ผลกระทบ เม่ือการส่งเสริมทางการตลาด ใชแ้บบ การขายโดยใชพ้นกังานขาย และ 

การส่งเสริมการขาย 

ข้อเสนอแนะ  

 ผลการวิจยัปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด ควรให้ความสําคญัในการปรับกล

ยทุธ์ทางดา้นราคาและการส่งเสริมทางการตลาด 

 ผู ้ประกอบการควรวางกลยุทธ์ท่ีสร้างความเช่ือมั่นแก่ผู ้บริโภคในด้าน

ภาพลกัษณ์และความน่าเช่ือถือของตราสินคา้ 

ข้อเสนอแนะการทาํวจัิยคร้ังต่อไป 

 การเก็บตวัอย่างคร้ังน้ี เป็นการเลือกเก็บขอ้มูลท่ีใดท่ีหน่ึง ในการเก็บขอ้มูล

คร้ังต่อไปควรเพิ่มสถานท่ีเก็บข้อมูลท่ีเป็นสถานท่ีจดัจาํหน่ายรถยนต์มือสองให้

มากกวา่สถานท่ีเดียว 

 สาํหรับผูท่ี้จะศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาในกลุ่มของผูบ้ริโภคท่ีอยูต่่างจงัหวดั

เพื่อท่ีจะได้นํามาเป็นส่วนประกอบในการดํา เนินกลยุทธ์ทางการตลาดของ

ผูป้ระกอบการได ้

 ควรทาํการสํารวจด้วยการสัมภาษณ์แบบเฉพาะเจาะจง เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ี

ใกลเ้คียงความจริงมากท่ีสุด 

 ควรศึกษาถึงความพึงพอใจความคาดหวงัปัญหาและความตอ้งการของลูกคา้

เพื่อให้การตอบสนองต่อความต้องการด้านต่างๆเพื่อนําไปพฒันาปรับปรุงด้าน

วตัถุดิบและขั้นตอนการผลิตท่ีมีมาตรฐานยิง่ข้ึน 

 ควรศึกษาถึงความพึงพอใจและความตอ้งการของลูกคา้เพื่อให้การตอบสนอง

ต่อความตอ้งการดา้นต่างๆและนาํไปพฒันาปรับปรุงดา้นต่างๆ 
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การวเิคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพย์ 

กลุ่มธุรกจิบริการโดยใช้ทฤษฎกีารตั้งราคาหลักทรัพย์(CAPM) 

ANALYSIS OF RETURN AND RISKS OF AN INVESTMENT IN THE 

STOCK OF SERVICE SECTOR BY USING CAPM, 

อนุธิดา  มาสะอาด 1   กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ 2  

         ---------------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 

การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์การลงทุนหลกัทรัพยป์ระเภทหุ้นสามญั

กลุ่มธุรกิจบริการในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยใช้รูปแบบการกาํหนด

ราคาสินทรัพยทุ์น (CAPM) และมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของอตัรา

ผลตอบแทน และความเส่ียงจากการลงทุนหลักทรัพย์กลุ่มธุรกิจบริการ  และเพื่อ

เปรียบเทียบอตัราผลตอบแทน และความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่มธุรกิจบริการกบั

อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและเพื่อเป็น

แนวทางศึกษาในการตดัสินใจลงทุน จากการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกับกลุ่มหลกัทรัพย์

ประเภทตราสารทุน (หุ้นสามญั) ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ในหมวดธุรกิจบริการ จาํนวน 5 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ บริษทั บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จาํกดั 

(มหาชน) , บริษทั สยามแม็คโคร จาํกดั , บริษทัห้างสรรพสินคา้โรบินสัน จาํกดั 

(มหาชน) , บริษทั ซีพี ออลล์ จาํกดั (มหาชน) , บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์จาํกดั 

(มหาชน)  ระหวา่งช่วงวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2553 จนถึงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2554   

ผลการศึกษา  พบวา่หลกัทรัพย ์  BIGC  MAKRO  ROBINS  CPALL และ 

HMPRO  มีค่าสัมประสิทธ์เบตา้นอ้ยกว่า 1 แต่มากกว่า 0 มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวก

หลกัทรัพยด์งักล่าวมีความเส่ียงนอ้ยกวา่ตลาด  ซ่ึงมีอตัราผลตอบแทนเปล่ียนแปลงไป  

ในทิศทางเดียวกนักบัอตัราผลตอบแทนของตลาด ในสัดส่วนท่ีนอ้ยกวา่โดยมีอตัรา 

______________________________ 
1  นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2  ผูอ้าํนวยการศูนยศึ์กษาสาทรธานี มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ผลตอบแทนท่ีตอ้งการน้อยกว่าอตัราผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะไดรั้บ นกัลงทุนจึงควร

ตดัสินใจลงทุนหรือซ้ือหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีไว ้

คําสําคัญ: การลงทุนหลักทรัพย์ประเภทหุ้นสามัญ  กลุ่มธุรกิจบริการ  ตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  รูปแบบการกาํหนดราคาสินทรัพยทุ์น 

ABSTRACT 

This study is to analyze stock investment of service sector in Stock 

Exchange of Thailand by using CAPM and has objectives to study the relationship 

between rates of return and risk from the investment and comparison them with 

those of the Market.   Secondary data used are about stocks of five services listed in 

the market – Big c supercenter public company limited (Bigc), CPALL public 

company limited (CPALL), Home product center public company limited 

(HMPRO), Siam makro public company limited (Makro), Robinson department 

store public company limited (Robins), during 13 May 2010 to 30 December 2011. 

The findings show BIGC, CPALL, HMPRO, MAKRO, and ROBINS become less 

risky than those of the Market and their rate of return had been changed in the same 

direction of those of the Market in lower portion.Their required rate of return is 

lower than expected rate of return. This tells an investor to choose them to be 

invested. 

KEY WORDS:  STOCK INVESTMENT, BANKING SECTOR, SECURITY 

MARKET, CAPM 

1.บทนํา 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 ในการระดมเงินทุนของภาคธุรกิจและภาครัฐบาลเพื่อนาํเงินไปใช้ในการ

ขยายและดําเนินกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมโดยตรงจากสถาบันการเงินแล้ว

ช่องทางการระดมเงินทุนท่ีสําคญัท่ีสุดช่องทางหน่ึง ก็คือ ตลาดทุน (Capital Market) 

โดยผ่านทางการออกตราสารทางการเงินต่าง ๆ ในตลาดแรก (Primary Market) เช่น 
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หุ้นสามญั หุ้นกู ้หุ้นบุริมสิทธ์ิ พนัธบตัรรัฐบาล หน่วยลงทุนของกองทุนต่าง ๆ เป็น

ตน้  และมีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (Stock Exchange of Thailand: SET)  ทาํ

หน้าท่ีเป็นตลาดรอง (Secondary Market) เพื่อเป็นศูนย์กลางซ้ือขายแลกเปล่ียน

หลกัทรัพย ์  การระดมเงินทุนผา่นตลาดทุนน้ีเกิดจากความตอ้งการของทั้งผูต้อ้งการ

เงินทุนหรือบริษทัต่าง ๆ และในส่วนของผูล้งทุนนักลงทุนเลือกท่ีจะลงทุนก็เพราะ

ต้องการดอกผลจากเงินทุนของตนซ่ึงก็คือ ผลตอบแทนจากการลงทุนซ่ึงถือเป็น

ทางเลือกท่ีดีกวา่การปล่อยให้เงินทุนของตนมีมูลค่าลดลงตามหลกัการของมูลค่าของ

เงินตามเวลา(Time Value of Money) อนัเกิดจากแรงกดดนัจากปัจจยัท่ีสําคญัหลาย

ประการ เช่น เงินเฟ้อ ค่าเสียโอกาส ความเส่ียง เป็นตน้ การลงทุนในตลาดทุนจึงเป็น

ทางเลือกท่ีสาํคญัทางหน่ึงสาํหรับความตอ้งการการออมเงินและลงทุนของนกัลงทุน  

  อย่างไรก็ตามการลงทุนทุกชนิดย่อมมีความเส่ียง ซ่ึงความเส่ียงจะมี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัระดบัผลตอบแทน   กล่าวคือ  หลกัทรัพยใ์ดท่ีให้

ผลตอบแทนท่ีตอ้งการในระดบัสูงก็จะมีระดบัความเส่ียงท่ีสูงเช่นเดียวกนั ในทาง

ตรงกนัขา้ม หลกัทรัพยใ์ดท่ีให้ผลตอบแทนท่ีตํ่าก็จะมีความเส่ียงใน  ระดบัตํ่า ดงันั้น 

การตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยน์กัลงทุนจะลงทุนเพื่อให้ไดผ้ลตอบแทนสูงสุดใน

ระดบัความเส่ียงท่ีเท่ากนัหรือในระดบัผลตอบแทนท่ีเท่ากนัแต่ระดบัความเส่ียงตํ่ากวา่  

โดยการกระจายการลงทุนในหลกัทรัพยต์่างๆ ในแต่ละอุตสาหกรรมซ่ึงต่อมาไดมี้การ

นาํทฤษฎีน้ีมาพฒันาเป็นแบบจาํลอง CAPM (Capital Asset Pricing Model) ซ่ึงเป็น

แบบจาํลองท่ีมุ่งเนน้ความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยเ์ทียบกบั

อตัราผลตอบแทนของตลาด ทฤษฎีน้ีทาํให้นกัลงทุนสามารถวางแผนการลงทุนได้

เหมาะสมตามระดบัความเส่ียงท่ีนกัลงทุนยอมรับได้ รูปแบบ CAPM จึงสามารถใช้

กาํหนดดุลยภาพของผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บจากการถือครองสินทรัพยท่ี์มีความเส่ียง 

ซ่ึงเท่ากบัอตัราผลตอบแทนสินทรัพยท่ี์ไม่มีความเส่ียงบวกกบัอตัราผลตอบแทนส่วน

เพิ่มจากการถือครองสินทรัพย์ท่ี มีความเ ส่ียง นอกจากน้ี  รูปแบบ CAPM มี

ความสัมพันธ์กันกับเส้นหลักทรัพย์ในตลาด ( เ ส้นSML)  ซ่ึง เ ป็นเส้นแสดง

ความสัมพนัธ์ระหวา่งความเส่ียงจากการวดัโดย beta กบัอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการ

ของหลกัทรัพยต์วัใดตวัหน่ึง เพื่อใชใ้นการพิจารณาเลือกหลกัทรัพยท่ี์เหมาะสมลงทุน   
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ทั้ งน้ีกลุ่มหลักทรัพย์ในหมวดธุรกิจพาณิชย์ถือเป็นกลุ่มหลักทรัพย์ท่ีน่าสนใจผู ้

ศึกษาวิจยัเล็งเห็นความสําคญัในส่วนน้ีจึงตดัสินใจเลือกศึกษา   5 หลกัทรัพยใ์นกลุ่ม

ธุรกิจบริการ  ไดแ้ก่  บริษทั บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) ,   บริษทั สยาม

แม็คโคร จาํกดั บริษทั ห้างสรรพสินคา้โรบินสัน จาํกดั (มหาชน) บริษทั ซีพี ออลล ์

จาํกดั (มหาชน),  บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั(มหาชน) , โดยใชรู้ปแบบการ

กาํหนดราคาสินทรัพยทุ์นหรือ CAPM เป็นเคร่ืองมือทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่าง

ผลตอบแทนและความเส่ียงของแต่ละหลกัทรัพยเ์พื่อทาํการตดัสินใจเลือกลงทุนโดย

หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับประโยชน์จากการศึกษาในคร้ังน้ี ทาํให้ทราบถึงวิธีการ

คาํนวณหาอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลกัทรัพยต่์าง ๆ ในกลุ่มซ่ึงสามารถ

นําไปประยุกต์ได้กับหลักทรัพย์ในกลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืนได้ และได้ข้อมูลท่ีเป็น

ประโยชน์ใช้อา้งอิงประกอบการพิจารณาตดัสินใจลงทุน สําหรับผูล้งทุนท่ีสนใจ

ลงทุนหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยต่อไป 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

 1.   เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของอตัราผลตอบแทน และความเส่ียงจากการ

ลงทุนหลกัทรัพยก์ลุ่มธุรกิจบริการ  โดยใชท้ฤษฎี CAPM เป็นแนวทางศึกษาเพื่อการ

ตดัสินใจลงทุน 

 2.   เพื่อศึกษาเพื่อเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน และความเส่ียงของ

หลกัทรัพยก์ลุ่มธุรกิจบริการกบัอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยโดยใชท้ฤษฎี CAPM เป็นแนวทางศึกษาเพื่อการตดัสินใจลงทุน 

ขอบเขตการวจัิย      

 การศึกษาน้ีไดเ้ลือกใชแ้บบจาํลองการตั้งราคาหลกัทรัพยห์รือ CAPM ในการ

วิเคราะห์หลักทรัพย์เน่ืองจากแบบจาํลองน้ีเป็นแบบจาํลองพื้นฐานท่ีได้แสดงถึง

ความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยเ์ทียบกบัอตัราผลตอบแทน

ของตลาดไดอ้ยา่งชดัเจนและง่ายแก่การทาํความเขา้ใจ โดยไดท้าํการศึกษาหุ้นสามญั

ในกลุ่มธุรกิจพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมทั้งส้ิน 5 

หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ 
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1. BIGC  :  บริษทั บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน)  

2. MAKRO : บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั 

3. ROBINS  : บริษทั หา้งสรรพสินคา้โรบินสัน จาํกดั 

4. CPALL : บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน)   

5. HMPRO : บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 

ขอ้มูลท่ีใช้ในการวิเคราะห์จะเป็นขอ้มูลราคาปิดในแต่ละวนัของหลกัทรัพย ์ในช่วง

ระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2553 ถึงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2554 จาํนวน 400 วนั 

กรอบแนวคิด 

ตวัแปรอิสระ                                                                   ตวัแปรตาม 

อตัราผลตอบแทน 

ความเส่ียง 

 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. ทาํให้ทราบถึงวิธีการคาํนวณหาอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของ

หลกัทรัพยต่์าง ๆ ในกลุ่มธุรกิจพาณิชยโ์ดยสามารถนาํไปประยุกต์ไดก้บัหลกัทรัพย์

ในกลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืนได ้

 2. ทาํให้ไดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ ใช้อา้งอิงประกอบการพิจารณาตดัสินใจ

ลงทุนสาํหรับผูล้งทุนท่ีสนใจลงทุนหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2. แนวคิดและทฤษฎี 

ความเส่ียงจากการลงทุน(Risk) 

 ความเส่ียงจากการลงทุน หมายถึง โอกาสท่ีจะไม่ไดรั้บอตัราผลตอบแทนท่ี

คาดไว ้ซ่ึงถา้อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนมีความไม่แน่นอนมากข้ึน การลงทุนนั้น

ก็ยิง่มีความเส่ียงมากข้ึนในการวิเคราะห์การลงทุนโดยทัว่ไปถือวา่ ผูล้งทุนเป็นบุคคล

ท่ีไม่ชอบความเส่ียง (Risk Averse) หรือตอ้งการหลีกหนีความเส่ียง หากการลงทุนใด

การตดัสินใจลงทุนหลกัทรัพย ์

ประเภทตราสารทุน(หุ้นสามญั)

ก ลุ่ ม ธุ ร กิ จ บ ริ ก า ร ใ น ต ล า ด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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มีความเส่ียงสูง การลงทุนยอ่มตอ้งการอตัราผลตอบแทนท่ีสูงข้ึนเพื่อชดเชยความเส่ียง

(โรจนา ธรรมจินดา.2547) 

 ความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพยแ์บ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ความ

เส่ียงท่ีเป็นระบบ(systematic risk) และความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ (unsystematic risk) 

1. ความเส่ียงทีเ่ป็นระบบ (systematic risk) คือ ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากปัจจยั

ท่ีบริษัทไม่สามารถควบคุมได้ และส่งผลกระทบต่อทุก ๆ หลักทรัพย์ในตลาด

หลกัทรัพยค์วามเส่ียงท่ีจดัอยูใ่นความเส่ียงท่ีเป็นระบบไดแ้ก่ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการ

เปล่ียนแปลงในอตัราดอกเบ้ีย ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอาํนาจซ้ือ และ

ความเส่ียงในตลาด(เพชรี ขมุทรัพย.์2540) 

1.1 ความเส่ียงในอตัราดอกเบ้ีย (Interest Rate Risk) คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจาก

การเปล่ียนแปลงในอัตราผลตอบแทนอันเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงในอัตรา

ดอกเบ้ียทั่วไป การเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ียมีผลต่อหลักทรัพย์ต่าง ๆ ในทาง

เดียวกนั เช่น ถา้อตัราดอกเบ้ียในตลาดเปล่ียนแปลงสูงข้ึนราคาของหลกัทรัพยจ์ะลด

ตํ่าลงแต่จะมากหรือนอ้ยยอ่มข้ึนอยูก่บัชนิดของหลกัทรัพย ์หลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียง

ในลักษณะน้ีได้แก่หลักทรัพย์ท่ีให้อัตราผลตอบแทนแน่นอนตายตัว เช่น หุ้นกู ้

พนัธบตัรรัฐบาล เป็นตน้  

1.2 ความเส่ียงในอาํนาจซ้ือ (Purchasing Power Risk) คือ ความเส่ียงท่ีเกิด

จากท่ีอาํนาจซ้ือของเงินลดลง ถึงแมว้่าตวัเงินท่ีได้รับจากรายได้ยงัคงเท่าเดิมก็ตาม 

เช่น รายไดรั้บดอกเบ้ีย 100 บาทต่อปี ตลอดระยะเวลา 10 ปี เม่ือคาํนึงถึงค่าของเงิน

แลว้ เงิน 100 บาท ในวนัน้ียอ่มมีค่ามากกวา่เงิน 100 บาทท่ีจะไดรั้บในปีต่อ ๆไป เวลา

ยิ่งยาวนานออกไปเท่าไหร่ค่าของเงินนั้นยิ่งลดลงเท่านั้นสาเหตุสําคญัท่ีมาทาํให้เกิด

ความเส่ียงในอาํนาจซ้ือก็คือ ภาวะเงินเฟ้อ (Inflation) ถา้ภาวะเงินเฟ้อยิ่งรุนแรงค่าของ

เงินก็จะลดลงอย่างมาก การลงทุนท่ีตอ้งเส่ียงต่อความเส่ียงในอาํนาจซ้ือ ได้แก่ เงิน

ฝากสะสมทรัพย ์เงินประกนัชีวติ หลกัทรัพยป์ระเภทท่ีใหร้ายไดแ้น่นอนตายตวั แมว้า่

ความเส่ียงในลกัษณะน้ีจะไม่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนในหุ้นสามญัโดยตรง แต่จาก

การศึกษาก็พบวา่หุน้สามญัในตลาดหลกัทรัพยก์็ไดรั้บผลกระทบจากการภาวะเงินเฟ้อ
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บางส่วน นัน่คือ เม่ือเกิดภาวะเงินเฟ้ออตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงท่ีผูถื้อหุ้นสามญัจะ

ไดรั้บอาจตํ่ากวา่อตัราดอกเบ้ียในตลาด 

1.3 ความเส่ียงทางการตลาด (Market Risk) คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการ

สูญเสียในเงินลงทุน ซ่ึงเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงราคาหุ้นในตลาดหุ้น 

การเปล่ียนแปลงในราคาหุ้นน้ีเกิดจากการคาดคะเนของผูล้งทุนท่ีมีต่อความกา้วหน้า

ของบริษทันั้น  ได้แก่ นโยบายการเมืองของประเทศนั้น การเก็งกาํไรท่ีเกิดข้ึนใน

ตลาดหุน้ เป็นตน้ 

2. ความเส่ียงที่ไม่เป็นระบบ(unsystematic risk) คือความเส่ียงท่ีทาํให้ธุรกิจ

นั้นเกิดการเปล่ียนแปลงผดิไปจากธุรกิจอ่ืน หรือความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนเฉพาะกบัตวัธุรกิจ

นั้น ๆ ไม่มีผลต่อธุรกิจอ่ืน  ความเส่ียงลกัษณะน้ีไดแ้ก่ ความเส่ียงทางธุรกิจซ่ึงเป็น

ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงความสามารถในการหากาํไรของบริษทัซ่ึงเป็น

เหตุให้ผูล้งทุนตอ้งสูญเสียรายไดห้รือเงินลงทุน ประกอบดว้ย ความเส่ียงทางการเงิน  

ความเส่ียงทางการบริหาร และความเส่ียงทางอุตสาหกรรม 

2.1 ความเส่ียงทางการเงิน (Financial Risk) หมายถึง โอกาสท่ีผูล้งทุนจะเสีย

รายได้และเงินลงทุนหากบริษัทผู ้ออกหลักทรัพย์ไม่มีเงินชําระหน้ีหรือถึงกับ

ลม้ละลาย ความเส่ียงทางการเงินของธุรกิจผูอ้อกหลกัทรัพยจ์ะเพิ่มข้ึนดว้ยสาเหตุต่าง 

ๆ เช่น มีการกู้เพิ่มข้ึน ราคาวตัถุดิบสูงข้ึน มีคู่แข่งขนัเพิ่มข้ึน เงินทุนของบริษทัขาด

สภาพคล่อง เป็นตน้ 

2.2 ความเส่ียงทางการบริหาร (Management Risk) เป็นความเส่ียงอนัเกิดจาก

การบริหารงานของผูบ้ริหาร เช่น ความผดิพลาดในการตดัสินใจของผูบ้ริหาร 

2.3 ความเส่ียงทางอุตสาหกรรม(Industry Risk) เป็นความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจาก

แรงผลกัดนับางอย่างท่ีทาํให้ผลตอบแทนของธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนัได้รับ

ผลกระทบ  

การทบทวนวรรณกรรม 

ในการศึกษาการวิเคราะห์ผลตอบแทนและความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่ม

ธุรกิจบริการน้ี ไดใ้ชท้ฤษฎี CAPM ในการวเิคราะห์และประเมินมูลค่าหลกัทรัพยซ่ึ์งมี
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งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการวิเคราะห์หลกัทรัพยด์้วยวิธีการเช่นเดียวกนั คือ การใช ้

CAPM เป็นแบบจาํลองในการวิเคราะห์และประเมินมูลค่าหลกัทรัพยโ์ดยสามารถ

สรุปงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งไดด้งัน้ี 

บุศรา บุญบุตร(2548)  

ไดท้าํการศึกษา การวเิคราะห์ความเส่ียงและผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่ม

พลงังานในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยใช้ตวัแบบการตั้งราคาหลกัทรัพย ์

CAPM มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความเส่ียงและเพื่อเป็นแนวทางในการประเมินราคา

และกาํหนดกลยุทธ์ในการลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย โดยทาํการศึกษาทั้งหมด 13 หลกัทรัพย ์ใชข้อ้มูลราคาปิดของหลกัทรัพย์

รายสัปดาห์ รวมทั้งส้ิน 52 สัปดาห์  เร่ิมตั้งแต่เดือนมกราคม 2548 ถึงเดือน ธนัวาคม 

2548โดยไดใ้ช้อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 เดือนเฉล่ียของ 5 ธนาคารใหญ่เป็น

ตวัแทนอตัราผลตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียงและใช้ขอ้มูลราคาตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยมาคาํนวณหาอตัราผลตอบแทนของตลาด จากการศึกษาพบว่า

หลกัทรัพยท่ี์มีค่าβเป็นบวก มี 9 หลกัทรัพย ์ ไดแ้ก่ AI , BAFS, BANPU, BCP 

,EASTW, LANNA, RPC, SUSCO ซ่ึงหมายความว่าอตัราผลตอบแทนของ

หลักทรัพย์ท่ี เปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกันกับการเปล่ียนแปลงของอัตรา

ผลตอบแทนของตลาด ส่วนหลกัทรัพยท่ี์มีค่าβ เป็นลบมี 4 หลกัทรัพย  ์ ได้แก่ 

EGCOMP , PTT, PTTEP และ RATCH ซ่ึงหมายความว่าอตัราผลตอบแทนของ

หลกัทรัพยเ์ปล่ียนแปลงไปในทิศทางตรงกนัขา้มกบัอตัราผลตอบแทนของตลาด 

นภเกตน์ เอีย่วเพชราพงศ์ (2543)  

ไดท้าํการศึกษา การวิเคราะห์ความเส่ียง อตัราผลตอบแทนและการเลือก

ลงทุนในหลกัทรัพยใ์นกลุ่มส่ือสารโดยใชแ้บบจาํลอง CAPM โดยมีจุดประสงคใ์น

การศึกษาเพื่อทราบถึงความเส่ียงของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มส่ือสารและสามารถประเมิน

มูลค่าท่ีเหมาะสมของแต่ละหลกัทรัพยใ์นกลุ่มได ้โดยไดท้าํการศึกษาเฉพาะหุ้นสามญั

ของกลุ่มส่ือสารท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซ่ึงมีอยู่ 10 

หลกัทรัพย ์ใชข้อ้มูลราคาปิดของหลกัทรัพยแ์ต่ละตวัในแต่ละสัปดาห์เร่ิมทาํการศึกษา
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ตั้งแต่วนัท่ี 18 กนัยายน 2542 ถึงวนัท่ี 9 กนัยายน 25543 รวมระยะเวลา 52 สัปดาห์มา

คาํนวณใชด้ชันีราคาตลาดหลกัทรัพย ์ (SET INDEX) เป็นตวัแทนอตัราผลตอบแทน

ของตลาดและใช้อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 เดือน แทนอตัราผลตอบแทนท่ี

ปราศจากความเส่ียง ปรากฏวา่หลกัทรัพยท่ี์ให้ผลตอบแทนเฉล่ียสูงสุด คือ UCOM 

และทุกหลกัทรัพยมี์ค่าβ เป็นบวก แสดงวา่  อตัราผลตอบแทนของ/หลกัทรัพยแ์ต่ละ

ตวัเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนักบัการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของ

ตลาด และหลกัทรัพยท่ี์มีค่าβมากท่ีสุด คือ SHIN 

ร่มเกล้า  ชัยนุวงษ์ (2543)  

ทาํการศึกษาการวเิคราะห์ความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์น

กลุ่มบนัเทิงและสันทนาการในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  มีวตัถุประสงคเ์พื่อ

ศึกษาความเส่ียงและใช้เป็นแนวทางในการประเมินราคาแต่ละหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม

บนัเทิงและสันทนาการจาํนวน 3 หลกัทรัพย ์คือ บริษทั บีอีซี เวิลด์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั ยไูนเตด็ บรอดคาสติ้ง จาํกดั(มหาชน)  และบริษทัแกรมม่ี จาํกดั(มหาชน) โดย

ใช้ข้อมูลรายสัปดาห์ตั้ งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ 2543 ถึงเดือนมกราคม 2544 รวม 51 

สัปดาห์ การศึกษาน้ีใชท้ฤษฎี CAPM โดยใชข้อ้มูลตลาดหลกัทรัพยม์าคาํนวณอตัรา

ผลตอบแทนของตลาดและใช้อัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 เดือน แทนอัตรา

ผลตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียง ซ่ึงผลการศึกษาพบวา่ค่า βของหลกัทรัพย ์บริษทั 

ยไูนเต็ด บรอดคาสต้ิง จาํกดั (มหาชน) มีค่าเป็นบวก ซ่ึงหมายความวา่ ความสัมพนัธ์

ของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์กับอัตราผลตอบแทนของตลาดมีการ

เปล่ียนแปลงในทิศทางเดียวกนั ส่วนค่า β ของ 2 หลกัทรัพยท่ี์เหลือมีค่าเป็นลบ 

หมายความว่า ความสัมพันธ์ของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์กับอัตรา

ผลตอบแทนของตลาดมีการเปล่ียนแปลงในทิศทางตรงกนัขา้ม 

เสรี  วรรณกรวจิิตร (2547)  

ได้ทาํการศึกษาวิเคราะห์ความเส่ียงและผลตอบแทนของหลักทรัพย์กลุ่ม

ยานพาหนะ และอุปกรณ์ ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยใช้ตวัแบบการตั้ง

ราคาหลกัทรัพย ์CAPM มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความเส่ียงและเพื่อเป็นแนวทางใน
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การประเมินราคาและการกาํหนดกลยุทธ์ในการลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มยานพาหนะ

และอุปกรณ์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยทําการศึกษาทั้ งหมด 9 

หลกัทรัพย ์ใช้ขอ้มูลราคาปิดของหลกัทรัพยร์ายสัปดาห์ รวมทั้งส้ิน 52 สัปดาห์ เร่ิม

ตั้งแต่เดือนมกราคม 2546 ถึงเดือน มกราคม 2547 โดยไดใ้ช้อตัราผลตอบแทนของ

พนัธบตัรรัฐบาลอายุ 1 ปี เป็นตวัแทนอตัราผลตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียงและใช้

ขอ้มูลราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมาคาํนวณหาอตัราผลตอบแทนของ

ตลาด จากการศึกษาพบว่าหลักทรัพย์ในกลุ่มน้ีเป็นหลักทรัพย์เชิงรับ(Defensive 

Stock) เพราะหลกัทรัพยทุ์กตวัมีค่า β เป็นบวก และนอ้ยกว่า 1 โดยเม่ือประเมินราคา

ของหลกัทรัพยแ์ล้วพบว่าทุกหลกัทรัพยมี์มูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าเหมาะสม หรือ Under 

Value จึงแนะนาํใหน้กัลงทุนเลือกลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มน้ี 

ศศิณ ี ตันรัตนาวงศ์(2544)  

ไดท้าํการศึกษา การวิเคราะห์ผลตอบแทนและความเส่ียงของหลกัทรัพยใ์น

กลุ่มธุรกิจเกษตร มีจุดประสงค์เพื่อตอ้งการศึกษาความเส่ียงของหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม

ธุรกิจเกษตรและประเมินมูลค่าของหลักทรัพย์แต่ละตวัในกลุ่ม ซ่ึงใช้ข้อมูลของ

หลกัทรัพยใ์นกลุ่มธุรกิจเกษตรทั้งหมด 8 หลกัทรัพยใ์นการศึกษา การศึกษาในคร้ังน้ี

ใช้ทฤษฎี CAPM การวิเคราะห์ไดใ้ช้ราคาปิดเฉล่ียรายสัปดาห์ของหลกัทรัพยต์ั้งแต่

เดือนมกราคม 2543 ถึงเดือนธันวาคม 2544 รวมเวลาทั้งส้ิน 100 สัปดาห์ ใช้ขอ้มูล

ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในการคาํนวณอตัราผลตอบแทนของตลาดและ

ใช้อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 เดือนเฉล่ียของ 5 ธนาคารเป็นอตัราผลตอบแทนท่ี

ปราศจากความเส่ียง 

มัลลกิา  เลศิฤทธิ (2543)  

ได้ทาํการศึกษา การประเมินมูลค่าหุ้นกลุ่มพลงังานโดยทาํการศึกษาความ

เส่ียงและประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ในกลุ่มพลังงานจาํนวน 9 หลักทรัพย์ในการ

ประเมินมูลค่าหลกัทรัพยค์ร้ังไดใ้ชท้ฤษฎี CAPM มีจุดประสงคศึ์กษาความเส่ียงของ

หลกัทรัพยใ์นกลุ่มพลงังานและประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมของแต่ละหลกัทรัพยใ์น

กลุ่ม โดยใช้ดัชนีของราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการวิเคราะห์
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ผลตอบแทนของตลาด การใชข้อ้มูลราคาปิดของหลกัทรัพยแ์ต่ละหลกัทรัพยใ์นแต่ละ

สัปดาห์ โดยเร่ิมตั้งแต่เดือน กรกฎาคม2542 ถึงเดือนมิถุนายน 2543 รวมทั้งส้ิน 52 

สัปดาห์ในการวเิคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียง ผลการศึกษาพบวา่ ค่าความ

เส่ียงของหลกัทรัพย ์BANPU, BCP, COCO, EGCOMP, LANNA, PTTEP, SUSCO 

และTIG  มีค่า β เป็นบวกซ่ึงหมายความวา่ ความสัมพนัธ์ของอตัราผลตอบแทนของ

หลกัทรัพยก์บัอตัราผลตอบแทนของตลาดมีการเปล่ียนแปลงในทิศทางเดียวกนั  

3.วธีิดําเนินการวจัิย 

  ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นกลุ่มหลกัทรัพยป์ระเภทตราสารทุน(หุ้น

สามญั)ในหมวดธุรกิจบริการท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

จาํนวน 14 หลกัทรัพย ์โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นกลุ่มหลกัทรัพยป์ระเภทตราสารทุน (หุ้น

สามญั) ในหมวดธุรกิจบริการท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จาํนวน 5 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ บริษทั บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) , บริษทั 

สยามแม็คโคร จาํกดั , บริษทั ห้างสรรพสินคา้โรบินสัน จาํกดั (มหาชน) , บริษทั ซีพี 

ออลล์ จาํกดั (มหาชน)  บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน)   โดยทาํการ

เก็บรวบรวมขอ้มูล ท่ีเป็นราคาปิดรายวนัของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มธุรกิจบริการท่ีเลือก

ทําการศึกษา อัตราพันธบัตรรัฐบาลท่ีมีอายุ 1ปีแบบรายเดือน และดัชนีตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET 100 INDEX) แบบรายวนัระหว่างวนัท่ี 13 

พฤษภาคม 2553 ถึงวนัท่ี 30 ธันวาคม 2554 จากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

(http://www.setsmart.com) และใชรู้ปแบบการกาํหนดราคาสินทรัพยทุ์น (Capital –

Asset Pricing Model: CAPM) เป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อการ

เปรียบเทียบมูลค่าของหลกัทรัพยส์าํหรับการตดัสินใจลงทุน   

4.สรุปผลการวจัิย 

สรุปผลการวจัิยเกีย่วกบัหลกัทรัพย์ BIG C 

 หลกัทรัพย ์Big c มีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ เท่ากบั 0.1209 ซ่ึงมีค่าเป็นบวกและ

น้อยกว่า 1 แสดงว่าหลักทรัพย์ดังกล่าวมีความเส่ียงน้อยกว่าตลาด โดยมีอัตรา

ผลตอบแทนเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนักบัอตัราผลตอบแทนของตลาดใน

http://www.setsmart.com/
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สัดส่วนท่ีนอ้ยกวา่ ซ่ึงอาจเรียกวา่เป็นหลกัทรัพยเ์ชิงรับก็ได ้ทั้งน้ีหลกัทรัพย ์Big c มี

อตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการเฉล่ียได(้13.54) น้อยกว่าอตัราผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ(85.23) แสดงว่าหลกัทรัพยด์งักล่าวน้ีมีค่า undervalue เน่ืองจากการมีความ

เหมาะสมและคุม้ค่าต่อการลงทุน จึงควรตดัสินใจลงทุน 

สรุปผลการวจัิยเกีย่วกบัหลกัทรัพย์ CPALL 

 หลกัทรัพย ์CPALLมีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้เท่ากบั 0.1050 ซ่ึงมีค่าเป็นบวกและ

น้อยกว่า 1 แสดงว่าหลักทรัพย์ดังกล่าวมีความเส่ียงน้อยกว่าตลาด โดยมีอัตรา

ผลตอบแทนเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนักบัอตัราผลตอบแทนของตลาดใน

สัดส่วนท่ีนอ้ยกวา่ ซ่ึงอาจเรียกวา่เป็นหลกัทรัพยเ์ชิงรับก็ได ้ทั้งน้ีหลกัทรัพย ์CPALLมี

อตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการเฉล่ียได(้10.32) น้อยกว่าอตัราผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ(52.29) แสดงว่าหลกัทรัพยด์งักล่าวน้ีมีค่า undervalue เน่ืองจากการมีความ

เหมาะสมและคุม้ค่าต่อการลงทุน จึงควรตดัสินใจลงทุน 

สรุปผลการวจัิยเกีย่วกบัหลกัทรัพย์ HMPRO 

หลกัทรัพย ์HMPROมีค่าสัมประสิทธ์ิเบต้า เท่ากบั 0.1071ซ่ึงมีค่าเป็นบวก

และน้อยกว่า 1 แสดงว่าหลกัทรัพยด์งักล่าวมีความเส่ียงน้อยกว่าตลาด โดยมีอตัรา

ผลตอบแทนเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนักบัอตัราผลตอบแทนของตลาดใน

สัดส่วนท่ีนอ้ยกวา่ ซ่ึงอาจเรียกวา่เป็นหลกัทรัพยเ์ชิงรับก็ได ้ทั้งน้ีหลกัทรัพย ์HMPRO 

มีอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการเฉล่ียได(้10.88) นอ้ยกวา่อตัราผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ(24.91) แสดงว่าหลกัทรัพยด์งักล่าวน้ีมีค่า undervalue เน่ืองจากการมีความ

เหมาะสมและคุม้ค่าต่อการลงทุน จึงควรตดัสินใจลงทุน 

สรุปผลการวจัิยเกีย่วกบัหลกัทรัพย์ Makro 

หลกัทรัพย ์Makroมีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ เท่ากบั 0.0883 ซ่ึงมีค่าเป็นบวกและ

น้อยกว่า 1 แสดงว่าหลักทรัพย์ดังกล่าวมีความเส่ียงน้อยกว่าตลาด โดยมีอัตรา

ผลตอบแทนเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนักบัอตัราผลตอบแทนของตลาดใน

สัดส่วนท่ีนอ้ยกวา่ ซ่ึงอาจเรียกวา่เป็นหลกัทรัพยเ์ชิงรับก็ได ้ทั้งน้ีหลกัทรัพยM์akro มี

อตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการเฉล่ียได(้10.94) น้อยกว่าอตัราผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะ
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ได้รับ(82.41) แสดงว่าหลกัทรัพยด์งักล่าวน้ีมีค่า undervalue เน่ืองจากการมีความ

เหมาะสมและคุม้ค่าต่อการลงทุน จึงควรตดัสินใจลงทุน 

สรุปผลการวิจัยเกี่ยวกับหลักทรัพย์ Robinsหลกัทรัพย ์Robins มีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ 

เท่ากบั 0.109 ซ่ึงมีค่าเป็นบวกและนอ้ยกวา่ 1 แสดงวา่หลกัทรัพยด์งักล่าวมีความเส่ียง

น้อยกว่าตลาด โดยมีอตัราผลตอบแทนเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนักบัอตัรา

ผลตอบแทนของตลาดในสัดส่วนท่ีนอ้ยกวา่ ซ่ึงอาจเรียกวา่เป็นหลกัทรัพยเ์ชิงรับก็ได ้

ทั้งน้ีหลกัทรัพย ์Robins มีอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการเฉล่ียได ้

(13.06) น้อยกว่าอัตราผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะได้รับ(33.96) แสดงว่าหลักทรัพย์

ดงักล่าวน้ีมีค่า undervalue เน่ืองจากการมีความเหมาะสมและคุม้ค่าต่อการลงทุน จึง

ควรตดัสินใจลงทุน 

 

ตารางแสดงอตัราเฉล่ียผลตอบแทนและความเส่ียงของหลกัทรัพย ์

กลุ่มธุรกิจบริการและอตัราเฉล่ียผลตอบแทนและความเส่ียงของตลาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลกัทรัพย ์ Return Risk 

SET 100 0.08 1.01 

BIG C 0.27 1.67 

CPALL 0.17 1.49 

MAKRO 0.25 1.37 

HMPRO 0.19 1.72 

ROBINS 0.32 1.7 
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ตารางแสดงผลการประเมินความเส่ียงต่าง ๆ 

รายการ SET 100 BIG C CPALL MAKRO HMPRO ROBINS 

β   0.61 0.43 0.47 0.46 0.59 

ความเส่ียงรวม 1.022 2.7891 2.2214 3.09 2.69 2.1 

ความเส่ียงท่ีเป็นระบบ   0.3859 0.40876 0.6738 0.5737 0.7262 

ความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ   2.4032 1.8126 2.4162 2.1163 1.3738 

 

ตารางสรุปผลการศึกษา 

 

 
 

5.สรุปผลและข้อเสนอแนะ   

ผลการศึกษา พบวา่ หลกัทรัพย ์BIGC , MAKRO , HMPRO , CPALL, และ

ROBINS มีความเส่ียงนอ้ยกวา่ตลาด ซ่ึงมีอตัราผลตอบแทนเปล่ียนแปลงไปในทิศทาง

หลักทรัพย์ ค่า ความเสี่ยง การเปลี่ยนแปลงของ อัตรา อัตรา

สัมประสิทธิ์ vs ของ ผลตอบแทนvs ของ ผลตอบแทนผลตอบแทน ผลลัพธ์ การ เส้นSML

เบต้า ตลาด ตลาด ที่ต้องการ ที่คาดว่าจะ (Value) ตัดสินใจ

RRi ได้รับ(ERi)

Bigc (+) 0.61 น้อยกว่า ทิศทางเดียวกันใน 13.54(<) 85.23 under ลงทุน เหนือกว่า

สัดส่วนน้อยกว่า(เชิงรับ)

CPALL (+) 0.43 น้อยกว่า ทิศทางเดียวกันใน 10.32(<) 52.39 under ลงทุน เหนือกว่า

สัดส่วนน้อยกว่า(เชิงรับ)

MAKRO (+) 0.47 น้อยกว่า ทิศทางเดียวกันใน 10.94(<) 82.41 under ลงทุน เหนือกว่า

สัดส่วนน้อยกว่า(เชิงรับ)

HMPRO (+) 0.46 น้อยกว่า ทิศทางเดียวกันใน 10.88(<) 24.91 under ลงทุน เหนือกว่า

สัดส่วนน้อยกว่า(เชิงรับ)

ROBINS (+) 0.59 น้อยกว่า ทิศทางเดียวกันใน 13.06(<) 33.96 under ลงทุน เหนือกว่า

สัดส่วนน้อยกว่า(เชิงรับ)
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เ ดียวกันกับอัตราผลตอบแทนของตลาด ในสัดส่วนท่ีน้อยกว่า  โดยมีอัตรา

ผลตอบแทนท่ีตอ้งการนอ้ยกวา่อตัราผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะไดรั้บ จึงควรเลือกลงทุน 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ นภเกตน์ เอ่ียวเพชราพงศ์ (2543)  เก่ียวกบัการ

วิเคราะห์ความเส่ียง อตัราผลตอบแทนและการเลือกลงทุนในหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม

ส่ือสารโดยใช้แบบจาํลอง CAPM ซ่ึงพบว่าทุกหลกัทรัพยมี์ค่าβ เป็นบวก แสดงว่า  

อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยแ์ต่ละตวัเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนักบัการ

เปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของตลาด ผูล้งทุนจึงควรตดัสินใจลงทุน และผล

การศึกษา ชยัโย  กรกิจสุวรรณ  (2540)เก่ียวกบัวเิคราะห์ความเส่ียงและผลตอบแทน 

ของหลักทรัพย์ก ลุ่มพลังงานในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  จํานวน 6 

หลักทรัพย์โดยได้ใช้ทฤษฎี  CAPM ซ่ึงพบว่าค่าβของทุกหลักทรัพย์เป็นบวก

หมายความว่าความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์กับอัตรา

ผลตอบแทนของตลาดมีการเปล่ียนแปลงในทิศทางเดียวกนั โดยท่ีหลกัทรัพยท่ี์มีค่า β 

มากกว่า 1 ไดแ้ก่ BCG และ EGCOMP ส่วนหลกัทรัพยท่ี์มีค่า β นอ้ยกว่า 1 ไดแ้ก่ 

BANPU, LANNA,PTTEP, และSUSCO   

ข้อเสนอแนะในงานวจัิยคร้ังนี ้

 1.   การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลภายใตส้มมติฐานต่าง ๆ คือ ราคา

ตลาดของหลกัทรัพย์สะทอ้นถึงความเคล่ือนไหวของตลาด รวมทั้งปัจจยัต่าง ๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งในตลาด กล่าวคือ ราคาตลาดของหลกัทรัพยใ์นปัจจุบนัไดส้ะทอ้นถึงทุกส่ิง

ทุกอย่างแล้วจึงไม่จาํเป็นตอ้งทาํการวิเคราะห์ถึงสาเหตุท่ีทาํให้เกิดราคาในปัจจุบนั 

อยา่งไรก็ตาม ผูล้งทุนควรพิจารณาถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาของหลกัทรัพยท่ี์จะ

พิจารณาเลือกลงทุนดว้ย 

 2.   ในการศึกษาคร้ังน้ีได้เลือกใช้ CAPM ในการวิเคราะห์ขอ้มูลเพียงอย่าง

เดียวซ่ึงถือวา่ยงัไม่ไดผ้ลการวิเคราะห์ท่ีแม่นย ํ่าเท่าท่ีควร และทาํให้ยงัมีความเส่ียงใน

การตดัสินใจอยูม่าก จึงควรพิจารณาเลือกใชแ้นวทางการศึกษาและวิเคราะห์อ่ืนร่วม

ดว้ยโดยทาํการศึกษาในส่วนของการกระจายการลงทุนในกลุ่มหลกัทรัพยแ์ทน  
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ข้อเสนอแนะในงานวจัิยคร้ังต่อไป 

 การศึกษาวิเคราะห์ผลตอบแทนและความเส่ียงของหลักทรัพย์กลุ่มธุรกิจ

บริการในคร้ังน้ีเป็นเพียงส่วนหน่ึงของการวิเคราะห์หลกัทรัพยเ์ชิงปริมาณเท่านั้น  แต่

ในโลกของความเป็นจริงแลว้การวิเคราะห์น้ีเป็นเพียงการวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานซ่ึงอาจ

ไม่เพียงพอต่อการตดัสินใจลงทุน นกัลงทุนควรคาํนึงถึงการวิเคราะห์ท่ีหลากหลาย 

ไดแ้ก่ การวิเคราะห์ปัจจยัพื้นฐานของหลกัทรัพย ์ การวิเคราะห์เชิงปริมาณดว้ยวิธีอ่ืน 

ๆ และการวเิคราะห์ทางเทคนิคต่าง ๆ ดงันั้น การศึกษาต่อจากน้ีควรท่ีจะครอบคลุมถึง

การวเิคราะห์ดว้ยวธีิอ่ืนๆ ดว้ย 

เอกสารอ้างองิ 

ชัยโย  กรกิจสุวรรณ. “การวิเคราะห์ความเส่ียงและผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่ม

พลังงาน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.”การศึกษาค้นควา้อิสระ

เศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต,มหาวทิยาลยัเชียงใหม่,2540 

นภเกตน์ เอี่ยวเพชราพงศ์. “การวิเคราะห์ความเส่ียง อตัราผลตอบแทนและการเลือก

ลงทุนในหลกัทรัพยใ์นกลุ่มส่ือสารโดยใช้แบบจาํลอง CAPM.”การศึกษา

คน้ควา้อิสระเศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต,มหาวทิยาลยัเชียงใหม่,2543 

บุศรา บุญบุตร. “การวเิคราะห์ความเส่ียงและผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่ม

พลงังานในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยใชต้วัแบบการตั้งราคา

หลกัทรัพย ์CAPM.”รายงานการวจิยัคณะเศรษฐศาสตร์ ,

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่,2548 

มัลลิกา เลิศฤทธ์ิ. “การประเมินมูลค่าหุ้นกลุ่มพลังงาน.”รายงานการวิจัยคณะ

เศรษฐศาสตร์ ,มหาวทิยาลยัเชียงใหม่,2543 

ร่มเกล้า  ชัยนุวงษ์. “การวเิคราะห์ความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์น

กลุ่มบนัเทิงและสันทนาการในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย .”การศึกษา

คน้ควา้อิสระเศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต,มหาวทิยาลยัเชียงใหม่,2543 

โรจนา ธรรมจินดา.“การวเิคราะห์การลงทุน.”ภาควิชาการเงินและการธนาคาร คณะ

บริหารธุรกิจมหาวทิยาลยัเชียงใหม่,2547 
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ใ น ก ลุ่ ม ธุ ร กิ จ ก า ร เ ก ษ ต ร .”ร า ย ง า น ก า ร วิ จัย ค ณ ะ เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร์ ,

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่,2544 

สุมาลี อุณหะนันทน์.การบริหารการเงิน เล่มท่ี1.พิมพ์คร้ังท่ี5,กรุงเทพมหานคร:

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั,2549 

เสรี  วรรณกรวิจิตร. “การวิเคราะห์ความเส่ียงและผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่ม

ยานพาหนะ และอุปกรณ์ ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยใชต้วัแบบ

การตั้ งราคาหลักทรัพย์ CAPM.”การศึกษาค้นคว้าอิสระเศรษฐศาสตร์

มหาบณัฑิต,มหาวทิยาลยัเชียงใหม่,2547 

อมรศักดิ์  ศรีมงคลชัย.การวิเคราะห์การลงทุนในกลุ่มธุรกิจการเงิน(หลกัทรัพย)์โดย

ใช้โมเดลCAPM,รายงานการศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง,คณะบริหารธุรกิจ,

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง,2549 

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่.ตลาดการเงิน,วิเทศสัมพนัธ์,2554 เขา้ถึงได้
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การวเิคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุน 

ในหลกัทรัพย์กลุ่มธนาคารพาณชิย์โดยใช้ทฤษฎี 

การตั้งราคาหลกัทรัพย์ (CAPM) 

ANALYSIS RATE OF RETURN AND RISKS OF AN INVESTMENT IN THE STOCK OF 

BANKING SECTOR BY USING CAPM, 

กิตติยาพร  คชาอนนัต ์1   กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ2 

                                                            

บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทน

และความเ ส่ียงของการลงทุนในหลักทรัพย์ก ลุ่มธนาคารพาณิชย์กับ  อัตรา

ผลตอบแทนและความเส่ียงของตลาด และเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะ

ไดรั้บ กบัอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการ ในการชดเชยความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่ม

ธนาคารพาณิชย ์โดยใช้เส้นตลาดหลกัทรัพย ์Securities Market Line (SML) หรือ

แบบจาํลองการตั้งราคาหลกัทรัพย ์(CAPM) ในการตดัสินใจซ้ือหรือขายหลกัทรัพย ์

โดยใช้ราคาปิดของหลกัทรัพยแ์ละดชันีราคาตลาด SET100 และอตัราผลตอบแทน

ของพนัธบตัรรัฐบาล อายุ 1 ปี แทนหลกัทรัพยท่ี์ปราศจากความเส่ียง เพื่อตดัสินใจ

ลงทุน ไดท้าํการศึกษาเป็นรายหลกัทรัพยท์ั้งหมด 6 หลกัทรัพย ์ทาํการศึกษาขอ้มูล

ตั้งแต่วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2553 ถึง 30 ธนัวาคม 2554  

ผลการศึกษาพบว่าหลกัทรัพย ์BBL, KBANK, KTB, SCB, TMB มีค่า

สัมประสิทธ์ิเบตา้น้อยกว่า 1 แต่มากกว่า 0 มี ความสัมพนัธ์ในเชิงบวก หลกัทรัพย์

ดงักล่าวมีความเส่ียงนอ้ยกว่าตลาด ซ่ึงแสดงวา่ ผลตอบแทนของหลกัทรัพยน์ั้นมีการ

เปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกบัผลตอบแทนของตลาด ในสัดส่วนท่ีนอ้ยกวา่    

 

 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 ผูอ้าํนวยการศูนยศึ์กษาสาทรธานี มหาวทิยาลยัรังสิต 
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กล่าวได้ว่าเป็นหลกัทรัพยเ์ชิงรับ ( Defensive Security ) โดยมีอตัราตอบแทนท่ี

คาดหวงัมากกว่า อตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการ ดงันั้นนกัลงทุนควรตดัสินใจลงทุน

หรือซ้ือหลกัทรัพยน์ั้นไว ้เพราะหลกัทรัพยด์งักล่าวมีโอกาสจะปรับตวัสูงข้ึน ใน

ขณะเดียวกนั หลกัทรัพย ์BAY มีความเส่ียงน้อยกว่าตลาด ซ่ึงมีอตัราผลตอบแทน

เปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนักบัอตัราผลตอบแทนของตลาด ในสัดส่วนท่ีนอ้ย

กว่า โดยมีอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการมากกว่าอตัราผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะไดรั้บ 

เน่ืองจากการชดเชยความเส่ียงท่ีเป็นระบบนกัลงทุนควรจะตดัสินใจไม่ลงทุนหรือขาย

หลกัทรัพยน์ั้นเพราะหลกัทรัพยด์งักล่าวมีมูลค่าสูงกวา่ท่ีควรจะเป็น 

คําสําคัญ: กลุ่มธนาคารพาณิชย,์ ตลาดหลกัทรัพย,์ ทฤษฎีการตั้งราคาหลกัทรัพย ์

Abstract 

The purpose of this study is to investigate and compare the returns and risks 

of an investment in the stock commercial sector with returns and market risks and 

also compare expected with requirement of returns in order to offset securities 

sector by using the Exchange Securities Market Line (SML) is a valuation model 

(CAPM) in the decision to buy or sell securities by considered the close of the stock 

market index and SET100 and the yield of 1-year government bond as the risk-free 

securities to investment decisions. The study was conducted for the 6 shares from 

13 May 2553 to 30 December 2554. 

The results showed that the securities BBL, KBANK, KTB, SCB, TMB has 

a beta coefficient of less than 1 but greater than 0, there is a positive relationship in 

2554. Securities are less risky than the market Which indicates that the returns of 

the securities subject to change in line with market returns proportion of less than. 

Securities such as passive (Aggressive Security) is the expected rate of return over 

rate of return to the investor should invest or buy such securities because such 

securities are likely to rise at the same time. BAY securities with less risk than the 

market rate of return, which is changed in line with the market rate of return, is less 
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than in proportion. The rate changes in the same direction with the return of the 

market share is less than the rate of return on preferred rate of return is expected to 

be due to compensation for risk is the investor of should decision not to invest in or 

sell the securities because such securities are valued higher than it should be. 

KEYWORDS : THE  BANKING SECTOR, SECURITY MARKET, CAPM 

1.บทนํา 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

ผูมี้เงินออมท่ีตอ้งการบริหารเงินให้เกิดประโยชน์ หรือได้รับผลตอบแทน

สูงสุด นอกจากการฝากเงินและไดรั้บผลตอบแทนในรูปดอกเบ้ียแลว้ ก็ยงัมีการลงทุน

อีกหลายอย่างท่ีจะเพิ่มพูนผลตอบแทนจากเงินออมได้ ซ่ึงการลงทุนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ก็เป็นทางเลือกหน่ึงท่ีน่าสนใจ และผูมี้เงินออมก็มีโอกาส

จะไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีสูงกวา่ดว้ย ซ่ึงการท่ีจะลงทุนในหลกัทรัพยใ์ดๆ

ในตลาดหลักทรัพย์นั้ น ผูล้งทุนควรต้องมีองค์ประกอบในการตัดสินใจเลือกซ้ือ

หลกัทรัพย ์วิเคราะห์ถึงปัจจยัพื้นฐาน และตอ้งให้ความสําคญัถึงอตัราผลตอบแทน 

และความเส่ียง 

ในการวิจยัคร้ังน้ีจะศึกษาถึงอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุน

ในหลกัทรัพย ์กลุ่มธนาคารพาณิชย ์หลกัทรัพยก์ลุ่มน้ีนกัลงทุนจะนิยมลงทุนกนัมาก 

เม่ือพิจารณามูลค่าการซ้ือขายท่ีมีมูลค่าสูงเม่ือเปรียบเทียบกบัหลกัทรัพยก์ลุ่มอ่ืนๆ จึง

เป็นหวัขอ้ท่ีน่าจะนาํมาศึกษา  

วตัถุประสงค์ 

1.เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของการลงทุน

ในหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชยก์บัอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของตลาด 

2.เพื่อเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะไดรั้บ กบัอตัราผลตอบแทนท่ี

ตอ้งการ ในการชดเชยความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชย ์โดยใช้เส้น

ตลาดหลกัทรัพย ์Securities Market Line (SML) หรือแบบจาํลองการตั้งราคา

หลกัทรัพย ์(CAPM) ในการตดัสินใจซ้ือหรือขายหลกัทรัพย ์
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ขอบเขตการวจัิย 

ในการศึกษาคร้ังน้ีจะเลือกศึกษา กลุ่มธนาคารพาณิชย ์ โดยธนาคารพาณิชย์

ท่ีเลือกใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีเป็นธนาคารพาณิชยไ์ทยขนาดใหญ่ 6 อนัดบัแรก ซ่ึงวดัจาก

ขนาดของสินทรัพยใ์นช่วงไตรมาสท่ี 2 ปี 2555 ไดแ้ก่ 

1. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา  (BAY) 

2. ธนาคารกรุงเทพ  (BBL) 

3. ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)  (KBANK) 

4. ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน)  (KTB) 

5. ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)  (SCB) 

             6. ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)    (TMB) 

ขอ้มูลท่ีใช้ในการวิเคราะห์จะเป็นขอ้มูลราคาปิดในแต่ละวนัของหลกัทรัพย ์

ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2553 ถึงวนัท่ี 30 ธันวาคม 2554 จาํนวน 

400 วนั 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

เพื่อเขา้ใจถึงความสัมพนัธ์ระหว่างความเส่ียงท่ีเป็นระบบ กบัตวัแปรทาง

เศรษฐกิจ และความเส่ียงท่ีเป็นระบบของหลกัทรัพย ์ในกลุ่มธนาคารพาณิชยแ์ละ

หลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และผูท่ี้ตอ้งการลงทุนสามารถนาํผล

การศึกษาไปใชเ้ป็นแนวทางในการพิจารณาตดัสินใจวางแผนการลงทุนในหลกัทรัพย์

อ่ืนๆ ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2. แนวคิดและทฤษฎี 

ความเส่ียงของการลงทุนเป็นปัจจยัท่ีสําคัญประการหน่ึงในการพิจารณา

ลงทุน ความหมายของความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์คือ โอกาสท่ีจะไม่ไดรั้บ

อตัราผลตอบแทนตามท่ีคาดเอาไวย้ิ่งอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนมีความไม่

แน่นอนมากข้ึน การลงทุนนั้ นย่อมมีความเส่ียงสูงข้ึน ในการวิเคราะห์การลงทุน

โดยทัว่ไปถือวา่ผูล้งทุนเป็นบุคคลท่ีไม่ชอบความเส่ียง หากการลงทุนใดมีความเส่ียง
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สูง ผูล้งทุนยอ่มตอ้งการอตัราผลตอบแทนท่ีสูงข้ึน เพื่อชดเชยความเสียง ( Karfakis 

&Moschos อา้งถึงใน จิรัตน์ สังขแ์กว้, 2545 , หนา้ 171 ) 

การวัดความเส่ียง สามารถวดัระดบัความเส่ียงไดโ้ดยใชค้่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ 

(β) อนัเป็นค่าท่ีบอกถึงความเส่ียงท่ีเป็นระบบหลกัทรัพย ์โดยเปรียบเทียบกบัความ

เส่ียงของตลาดหลกัทรัพยห์รือเป็นการวดัความอ่อนไหวของอตัราผลตอบแทนของ

หลกัทรัพยห์น่ึงต่อความเส่ียงของตลาด เพื่อดูความสัมพนัธ์วา่อตัราผลตอบแทนของ

หลกัทรัพยท่ี์คาดหวงัจะเกิดการเปล่ียนแปลงอย่างไรในระดบัอตัราผลตอบแทนของ

ตลาดท่ีเปล่ียนแปลงไป ( Copeland & Wesron อา้งถึงใน จิรัตน์ สังขแ์กว้ , 2545, หนา้ 

44 – 45) 

เคร่ืองหมายของค่าสัมประสิทธ์ิเบต้า ( β ) มีดงัน้ี (Karfakis & Moschos 

อา้งถึงใน จิรัตน์ สังขแ์กว้ , 2545 , หนา้ 173 ) 

1.ค่าเบต้าท่ีมีเคร่ืองหมายเป็นบวก บ่งถึงทิศทางการไหวตัว ของอัตรา

ผลตอบแทนของหุ้นท่ีไปด้วยกันกับการไหวตวัของอตัราผลตอบแทนของตลาด

โดยรวม กล่าวคือเม่ืออตัราผลตอบแทนของตลาดสูงข้ึน โดยเฉล่ียแลว้หุ้นน้ีจะมีอตัรา

ผลตอบแทนสูงข้ึนด้วย และหากตลาดอตัราผลตอบแทนลดลง โดยเฉล่ียแล้วหุ้น

ดงักล่าวก็มีอตัราผลตอบแทนลดลงดว้ย 

2.ค่าเบต้าท่ีมี เค ร่ืองหมายเป็นลบ บ่งถึงทิศทางการไหวตัว ของอัตรา

ผลตอบแทนของหุ้นสวนทางกบัการไหวตวัของอตัราผลตอบแทนของตลาดโดยรวม 

กล่าวคือ เม่ืออัตราผลตอบแทนของตลาดสูงข้ึน โดยเฉล่ียแล้วหุ้นน้ีจะมีอัตรา

ผลตอบแทนลดลง และหากตลาดอตัราผลตอบแทนลดลง โดยเฉล่ียแลว้หุ้นดงักล่าวก็

มีอตัราผลตอบแทนสูงข้ึน 

ระดบัค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ ( β ) มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี ( Clark & Elgers 

อา้งถึงใน จิรัตน์ สังขแ์กว้ , 2545 , หนา้ ,189 – 197 ) 

 ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ ( β ) มากกวา่ + 1.0 เป็นหุน้ท่ีมีความเส่ียงมากกวา่ตลาด 

และมีการเคล่ือนไหวของอตัราผลตอบแทนในทิศทางเดียวกบัตลาด 
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 ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ ( β ) นอ้ยกวา่ + 1.0 เป็นหุ้นท่ีมีความเส่ียงนอ้ยกวา่

ตลาด และมีการเคล่ือนไหวของอตัราผลตอบแทนในทิศทางเดียวกบัตลาด 

 ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ ( β ) เท่ากบั + 1.0 เป็นหุน้ท่ีมีความเส่ียงเท่ากบัตลาด 

และมีการเคล่ือนไหวของอตัราผลตอบแทนในทิศทางเดียวกบัตลาด 

 ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ ( β) เป็นศูนย ์ เป็นหุน้ท่ีอตัราผลตอบแทนไม่ไหวตวั 

ทั้งน้ีถือวา่หลกัทรัพยท่ี์ใหอ้ตัราผลตอบแทนท่ีแน่นอนหรือปราศจากความเส่ียง 

การคํานวณค่าสัมประสิทธ์ิเบต้า 

การคาํนวณค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ สามารถคาํนวณไดจ้ากสมการดงัต่อไปน้ี  

( Clark & Elgers ) อา้งถึงใน จิรัตน์ สังขแ์กว้ , 2545 , หนา้ 189 – 197 ) 

β =  COV (Ri, Rm) 

        VAR (Rm) 

โดย 

COV ( Ri , Rm ) = ∑ (Ri , Ri )(Rm , Rm ) 

     N 

VAR ( Rm ) = δ ( Rm ) = ∑ ( Rm, Rm )2 

                               N 

โดยกาํหนดให้ 

Ri = อตัราผลตอบแทนต่อเดือนของหลกัทรัพย ์i 

Rm = อตัราผลตอบแทนต่อเดือนของตลาด 

N = จาํนวนขอ้มูลท่ีศึกษา 

ค่าแปรปรวนร่วม ( COV ) เป็นการวดัความเส่ียงโดยพิจารณาทิศทางความ

เคล่ือนไหวของอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์2 ตวั ในท่ีน้ีคืออตัราผลตอบแทน

ของหลกัทรัพยก์บัการตลาดโดยพิจารณาวา่เป็นไปทิศทางเดียวกนั ( ค่าท่ีไดแ้สดงค่า

เป็นบวก ) หรือตรงกนัขา้ม ( ค่าท่ีไดแ้สดงค่าเป็นลบ )ค่าแปรปรวน ( VAR หรือ δ ) 

คือ การวดัความเส่ียงโดยพิจารณาความเคล่ือนไหวของอตัราผลตอบแทนของตลาด 

 



363 

( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี2 ฉบบัท่ี 4 ) 

กรอบแนวความคิด 

             ตวัแปรอสิระ (Independent Variables)                 ตวัแปรตาม (Dependent Variables) 
                                                       ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานหรือ 

ราคาปิดของหลกัทรัพย ์     อตัราผลตอบแทนของ        ความเส่ียงรวมของหลกัทรัพย ์

กลุ่มธนาคารพาณิชย ์          หลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคาร        

                                                                                        ประสิทธิเบตา้ (ß) ค่าสัมประสิทธ์ิ 

                                                                                        ความเส่ียงท่ีเป็นระบบ 

                                                                                      

                                                                                        ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานหรือความ 

                                                                                         เส่ียงรวมของหลกัทรัพยข์องตลาด 

 SET 100 ดชันีตลาด            อตัราผลตอบแทนของ         

 หลกัทรัพยแ์ห่ง                    หลกัทรัพยข์องตลาด          ประสิทธิเบตา้ (ß) ค่าสัมประสิทธ์ิ 

 ประเทศไทย                                                                     ความเส่ียงท่ีเป็นระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมมติฐานการวจัิย 

การวเิคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์

กลุ่มธนาคารพาณิชย ์โดยใชท้ฤษฎีการตั้งราคาหลกัทรัพย ์(CAPM) มีสมมติฐานดงัน้ี 

 การลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชยน์ั้น ถือเป็นการลงทุนท่ี

น่าสนใจ เหมาะอยา่งยิง่สาํหรับผูท่ี้มีเงินออม และตอ้งการผลตอบแทนจากเงินออมท่ี

มีอยู ่เน่ืองจากหลกัทรัพยก์ลุ่มน้ีใหอ้ตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในระดบัสูง และ

ความเส่ียงจากการลงทุนไม่มากนกั โดยท่ีค่าของอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์

คาดวา่จะไดรั้บสูงกวา่อตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการ 

 

อตัราผลตอบแทนท่ีปราศจาก

ความเส่ียง 

 
 

 
 

การเปรียบเทียบ 

- อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์

กลุ่มธนาคารพาณิชยแ์ละผลตอบแทน 

ตลาด 

- ความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่ม 

ธนาคารพาณิชยแ์ละตลาด 

- อตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการ 

และผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 

จากหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชย ์

 

 

อตัราดอกเบ้ียตัว๋เงินคลงัอาย ุ1 ปี 

 

ศึกษาและวิเคราะห์ 

แสดงผลและสรุปผลการศึกษา 

และนาํเสนอแนวทางในการ 

ตดัสินใจลงทุน 
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3.วธีิดําเนินการวจัิย 

จํานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (Population and Sampling Procedures)  

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาเป็นขอ้มูลราคาปิดของหุ้นสามญัแต่ละตวัในแต่

ละวนัของหลักทรัพย์กลุ่มธนาคารพาณิชย์จาํนวน 6 หลักทรัพย์ จากทั้ งหมด 11 

หลกัทรัพย ์ท่ีจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยใช ้SET 100 Index 

และอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล อายุ 1 ปี โดยใช้ข้อมูลจากตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (http://www.setsmart.com) มาใชใ้นการประมวลผล ใช้

เวลาเก็บรวบรวมขอ้มูลตั้งแต่วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2553 ถึง 30 ธนัวาคม 2554 จาํนวน 

400 วนั ซ่ึงหลกัทรัพยจ์าํนวน 6 หลกัทรัพยท่ี์ทาํการศึกษา มีดงัน้ี 

1. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา                                                        (BAY) 

2. ธนาคารกรุงเทพ                                                                (BBL) 

3. ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)                                   (KBANK)                                                                             

4. ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน)                                      (KTB) 

5. ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)                                (SCB) 

6. ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)                                   (TMB) 

 

ตัวแปรทีใ่ช้ในการศึกษาวจัิย 

1.   การหาอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์กลุ่มธนาคาร และอตัรา

ผลตอบแทนตลาด 

ตวัแปรอิสระ (Independent variable) : ราคาปิดของหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคาร 

และ SET 100 Index ของตลาด ณ วนัท่ี13 พฤษภาคม 2553 ถึง 30 ธนัวาคม 2554  

ตวัแปรตาม (Dependent variable) : อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่ม

ธนาคารและอตัราผลตอบแทนของตลาด 

2. การหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ตวัแปรอิสระ (Independent variable) : อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์น   

กลุ่มธนาคารและอตัราผลตอบแทนของตลาด 

http://www.setsmart.com/
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                     ตวัแปรตาม (Dependent variable) : ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของหลกัทรัพยก์ลุ่ม

ธนาคารและอตัราผลตอบแทนของตลาด 

3. ค่าสัมประสิทธ์ิเบต้า (Beta Coefficient) 

ตวัแปรอิสระ (Independent variable) : อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์น   

กลุ่มธนาคารและอตัราผลตอบแทนของตลาด 

             ตวัแปรตาม (Dependent variable) : ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ของหลกัทรัพย ์  

(Beta Coefficient) 

4.ผลการศึกษา 

จากการศึกษาวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนใน

หลกัทรัพยธ์นาคารพาณิชยเ์ปรียบเทียบกบัอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของตลาด 

ไดผ้ลการศึกษาดงัแสดงใน  ตารางท่ี 1 

 

ตารางที ่1 

เปรียบเทียบระหวา่งอตัราเฉล่ียผลตอบแทนและความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่ม

ธนาคารพาณิชยแ์ละอตัราเฉล่ียผลตอบแทนและความเส่ียงของตลาด 

 

หลกัทรัพย์          Return            Risk 

SET 100 

BAY 

BBL 

KBANK 

KTB 

SCB 

TMB 

0.08 

0.06 

0.08 

0.10 

0.08 

0.10 

0.07 

1.01 

1.68 

1.42 

1.64 

1.76 

1.45 

1.80 
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แสดงการเปรียบเทียบระหวา่งอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคาร

พาณิชย ์และอตัราผลตอบแทนของตลาด โดยกราฟแท่งสีขาวแสดงอตัราผลตอบแทน

ตลาด ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 0.08 ส่วนกราฟแต่ละแท่งก็แสดงอตัราผลตอบแทนของ

หลักทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชย์ ซ่ึงหลักทรัพย์ท่ีมีอตัราผลตอบแทนสูงกว่าอตัรา

ผลตอบแทนตลาด มี 2 หลกัทรัพยคื์อ KBANK และ SCB โดย 2หลกัทรัพยน้ี์ให้อตัรา

ผลตอบแทนท่ีสูงท่ีสุดเท่ากนั คือ 0.10 ส่วนหลกัทรัพยท่ี์ให้อตัราผลตอบแทนเท่ากบั

ตลาด คือ BBL และ KTB ซ่ึงมีอตัราผลตอบแทนเท่ากบั 0.08 และหลกัทรัพยท่ี์ให้

อตัราผลตอบแทนตํ่ากว่าตลาดมี 2 หลักทรัพย์ คือ TMB และ BAY ซ่ึงมีอตัรา

ผลตอบแทนเท่ากบั 0.07 และ 0.06 ตามลาํดบั โดยทัว่ไปแลว้หลกัทรัพยท่ี์ให้อตัรา

ผลตอบแทนตํ่ากวา่ตลาดไม่ควรลงทุน 

0.08 

0.06 

0.08 

0.1 

0.08 

0.1 

0.07 

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

SET 100 BAY BBL KBANK KTB SCB TMB

กราฟเปรียบเทยีบระหว่างอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ กบั

ผลตอบแทนของตลาด 

SET 100

BAY

BBL

KBANK

KTB

SCB

TMB
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เป็นการเปรียบเทียบระหวา่งอตัราความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชย ์และ

อตัราความเส่ียงของตลาด โดยกราฟแท่งสีขาวแสดงความเส่ียงของตลาด ซ่ึงมีค่า

เท่ากบั 1.01 โดยกราฟแต่ละแท่งก็แสดงอตัราความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคาร

พาณิชย ์ซ่ึงหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชยท์ั้งหมดมีอตัราความเส่ียงสูงกว่าตลาด 

หลักทรัพย์ท่ีมีอัตราความเส่ียงสูงท่ีสุดคือ TMB มีอัตราความเส่ียงเท่ากับ 1.80 

รองลงมาคือ KTB, BAY, KBANK, SCB, BBL โดยมีอตัราความเส่ียงเท่ากบั 1.76, 

1.68, 1.64, 1.45 และ 1.42 ตามลาํดบั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.01 

1.68 
1.42 

1.64 
1.76 

1.45 

1.8 

0

0.5

1

1.5

2

SET 100 BAY BBL KBANK KTB SCB TMB

กราฟเปรียบเทยีบระหว่างความเส่ียงของหลกัทรัพย์กบัอตัราความ

เส่ียงของตลาด 

SET 100

BAY

BBL

KBANK

KTB

SCB

TMB
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ตาราง 2 

แสดงความเส่ียงความเส่ียงทั้งหมดแยกเป็นความเส่ียงท่ีเป็นระบบและความเส่ียงไม่

เป็นระบบ 

 

 

 

จากผลลพัธ์ดงัตารางท่ี 2 หลกัทรัพยทุ์กหลกัทรัพยมี์ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้นอ้ย 

กวา่ 1 แต่มากกวา่ 0 ความสัมพนัธ์ในเชิงบวก แสดงวา่หลกัทรัพยด์งักล่าวมีความเส่ียง

นอ้ยกว่าตลาด หลกัทรัพยท่ี์มีค่าเบตา้สูงสุดไดแ้ก่ หลกัทรัพย ์KTB มีค่าเบตา้เท่ากบั 

0.91 รองลงมาคือหลกัทรัพย ์BAY, KBANK, TMB, BBL, SCB ซ่ึงมีค่าเบตา้เท่ากบั 

0.84, 0.76, 0.75, 0.72, 0.70 ตามลาํดบั ซ่ึงแสดงวา่ผลตอบแทนของหลกัทรัพยน์ั้นมี

การเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกบัผลตอบแทนของตลาด ในสัดส่วนท่ีน้อยกว่า   

กล่าวไดว้า่เป็นหลกัทรัพยเ์ชิงรับ ( Defensive Security ) 

 

หลกัทรัพย ์ β 

ความเส่ียงทั้งหมด 

(σ2
i ) 

ความเส่ียงท่ีเป็น

ระบบ 

(β2
i σ2

m) 

ความเส่ียงท่ีไม่เป็น

ระบบ 

(σ2
ei ) 

BAY 

BBL 

KBANK 

KTB 

SCB 

TMB 

0.84 

0.72 

0.76 

0.91 

0.70 

0.75 

 

2.84 

2.01 

2.69 

3.09 

2.10 

2.24 

0.72 

0.53 

0.59 

0.84 

0.50 

0.57 

2.12 

1.48 

2.10 

2.25 

1.60 

1.67 
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ตาราง 3  

แสดงการเปรียบเทียบระหวา่งอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั กบั อตัราผลตอบแทนท่ี

ตอ้งการเพื่อการตดัสินใจลงทุน 

 

      หลกัทรัพย์ 

อตัรา

ผลตอบแทนที่

คาดหวงั 

อตัรา

ผลตอบแทนที่

ต้องการ 

   การตัดสินใจ 

BAY 

BBL 

KBANK 

KTB 

SCB 

TMB 

13.53 

19.26 

22.59 

27.91 

24.30 

28.83 

17.54 

15.44 

16.13 

18.86 

15.13 

15.96 

     ไม่ลงทุน 

       ลงทุน 

       ลงทุน 

       ลงทุน 

       ลงทุน 

       ลงทุน 

 

จากตาราง 3 แสดงหลกัทรัพยใ์นกลุ่มธนาคารพาณิชยห์ลกัทรัพยท่ี์มีอตัรา

ตอบแทนท่ีคาดหวงัมากกว่า อตัราผลตอบแทนท่ีต้องการ ได้แก่.BBL, KBANK, 

KTB, SCB, และTMB. โดยหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีมีมูลค่าตํ่ากว่าท่ีควรจะเป็น แสดงว่า

หลกัทรัพยด์งักล่าวน้ีมีค่า undervalue เน่ืองจากการมีความเหมาะสมและคุม้ค่าต่อการ

ลงทุน  ดงันั้นนกัลงทุนควรตดัสินใจลงทุนหรือซ้ือหลกัทรัพยน์ั้นไวเ้พราะหลกัทรัพย์

ดงักล่าวมีโอกาสจะปรับตวัสูงข้ึน 

ส่วนหลักทรัพย์ท่ีมีค่าอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังมีค่าน้อยกว่าอัตรา

ผลตอบแทนท่ีต้องการ คือ หลักทรัพย ์BAY เน่ืองจากการชดเชยความเส่ียงท่ีเป็น

ระบบ แสดงวา่หลกัทรัพยด์งักล่าวน้ีมีค่า overvalue ทาํใหไ้ม่มีความเหมาะสมและไม่ 
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คุม้ค่าต่อการลงทุน นกัลุงทุนควรจะตดัสินใจไม่ลงทุนหรือขายหลกัทรัพยน์ั้นเพราะ

หลกัทรัพยด์งักล่าวมีมูลค่าสูงกวา่ท่ีควรจะเป็น 

 

     SML 

  0.0       0.1      0.2      0.3      0.4      0.5      0.6     0.7     0.8     0.9   0.10   

                                                                 ค่าสัมประสิทธ์ิเบต้า 

                  ภาพประกอบ กราฟแสดงผลการศึกษากบั Security Market Line (SML) 

 

สรุปไดว้า่  หลกัทรัพย ์BBL, KBANK, KTB, SCB, และ TMB ท่ีมีค่าของ

อตัราผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะไดรั้บสูงกว่าค่าของอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการ จึงทาํ

ให้ทั้ง 5หลกัทรัพยป์รากฏอยูเ่หนือเส้น SML โดยหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีมีมูลค่าตํ่ากวา่ท่ี

ควรจะเป็น และผูล้งทุนจึงควรตดัสินใจยอมรับและเลือกลงทุน  แต่ไม่ควรพิจารณา

เลือกลงทุนในหลกัทรัพย ์BAY ซ่ึงมีค่าของอตัราผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะไดรั้บตํ่ากวา่

ค่าของอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการ โดยปรากฏอยู่ใตเ้ส้น SML นักลงทุนจึงควร

ตดัสินใจไม่ลงทุนในหลกัทรัพยด์งักล่าว 

 

อตัราผล

ตอบ 
แทนท่ี 
ตอ้งการ 
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5.สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการศึกษา 

อตัราผลตอบแทนและความเส่ียง 

หลักทรัพย์ท่ี มีอัตราผลตอบแทนสูงกว่าอัตราผลตอบแทนตลาด มี  2 

หลกัทรัพยคื์อ KBANK และ SCB ส่วนหลกัทรัพยท่ี์ใหอ้ตัราผลตอบแทนเท่ากบัตลาด 

คือ BBL และ KTB และหลกัทรัพยท่ี์ใหอ้ตัราผลตอบแทนตํ่ากวา่ตลาดมี 2 หลกัทรัพย ์

คือ TMB และ BAY โดยทัว่ไปแลว้หลกัทรัพยท่ี์ให้อตัราผลตอบแทนตํ่ากวา่ตลาดไม่

ควรลงทุน ซ่ึงนกัลงทุนควรตอ้งพิจารณาจากปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีผลกระทบต่อหลกัทรัพย์

ดว้ยเช่นกนั 

หลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชยท์ั้งหมดมีอตัราความเส่ียงสูงกวา่อตัราความ

เส่ียงของตลาด หลกัทรัพยท่ี์มีอตัราความเส่ียงสูงท่ีสุดคือ TMB รองลงมาคือ KTB, 

BAY, KBANK, SCB, BBL ตามลาํดบั 

ความเส่ียงทีเ่ป็นระบบหรือค่าสัมประสิทธ์ิเบต้า 

 หลกัทรัพยทุ์กหลกัทรัพยมี์ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้นอ้ยกวา่ 1 แต่มากกวา่ 0 

ความสัมพนัธ์ในเชิงบวก แสดงวา่หลกัทรัพยด์งักล่าวมีความเส่ียงนอ้ยกวา่ตลาด 

หลกัทรัพยท่ี์มีค่าเบตา้สูงสุดไดแ้ก่ หลกัทรัพย ์KTB รองลงมาคือหลกัทรัพย ์BAY, 

KBANK, TMB, BBL, SCB ตามลาํดบั ซ่ึงแสดงวา่ผลตอบแทนของหลกัทรัพยน์ั้นมี

การเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกบัผลตอบแทนของตลาด ในสัดส่วนท่ีนอ้ยกวา่ 

แต่ผลตอบแทนท่ีไดจ้ากหลกัทรัพยน์ั้นจะนอ้ยกวา่ผลตอบแทนของตลาด คือ 

หลกัทรัพยน์ั้นมีความเส่ียงนอ้ยกวา่ความเส่ียงของตลาดในทิศทางเดียวกนั กล่าวไดว้า่

เป็นหลกัทรัพยเ์ชิงรับ ( Defensive Security ) 

อตัราผลตอบแทนทีค่าดหวังและอตัราผลตอบแทนทีต้่องการ 

 หลกัทรัพยใ์นกลุ่มธนาคารพาณิชยท่ี์มี อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัมากกว่า

อตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการ ซ่ึงจะอยูเ่หนือเส้น  Security Market Line ( SML ) 

ไดแ้ก่.BBL, KBANK, KTB, SCB, และTMB. โดยหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีมีมูลค่าตํ่ากวา่ท่ี

ควรจะเป็น แสดงว่าหลกัทรัพยด์งักล่าวน้ีมีค่า undervalue เน่ืองจากการมีความ
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เหมาะสมและคุ้มค่าต่อการลงทุน ดังนั้ นนักลงทุนควรตัดสินใจลงทุนหรือซ้ือ

หลกัทรัพยน์ั้นไวเ้พราะหลกัทรัพยด์งักล่าวมีโอกาสจะปรับตวัสูงข้ึน 

ส่วนหลักทรัพย์มีค่ าอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังมีค่าน้อยกว่าอัตรา

ผลตอบแทนท่ีตอ้งการซ่ึงจะตํ่ากวา่เส้น Security Market Line ( SML ) คือ หลกัทรัพย ์

BAY เน่ืองจากการชดเชยความเส่ียงท่ีเป็นระบบ แสดงว่าหลกัทรัพยด์งักล่าวน้ีมีค่า 

overvalue ทาํให้ไม่มีความเหมาะสมและไม่คุ ้มค่าต่อการลงทุน นักลุงทุนควรจะ

ตดัสินใจไม่ลงทุนหรือขายหลกัทรัพยน์ั้นเพราะหลกัทรัพยด์งักล่าวมีมูลค่าสูงกว่าท่ี

ควรจะเป็น 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากการวจัิยในคร้ังนี้ 

 1.ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีอยู่หลายอุตสาหกรรม แต่ละ

อุตสาหกรรมก็มีความแตกต่างกนัของปัจจยั ดงันั้นการท่ีนกัลงทุนจะตดัสินใจลงทุน

ในหลกัทรัพยใ์ดก็ตาม ควรคาํนึงถึงปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนและความ

เส่ียงของหลกัทรัพยน์ั้นดว้ย ก่อนท่ีจะตดัสินใจลงทุน ซ่ึงจะช่วยลดความเส่ียงจากการ

ลงทุนไดไ้ม่มากก็นอ้ย 

2.การศึกษาอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพยโ์ดย

ทฤษฎี CAPM ในการวิเคราะห์ขอ้มูลเพียงอย่างเดียว อาจจะให้ผลลพัธ์ไม่ถูกตอ้ง 

100% และพิจารณาเฉพาะความเส่ียงท่ีมีระบบเท่านั้น ทาํให้ผลการวิเคราะห์ไม่อาจ

สะทอ้นถึงสภาวะตลาดท่ีแทจ้ริงทั้งหมด จึงควรพิจารณาความเส่ียงท่ีเกิดจากปัจจยั

ภายในบริษทัและความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนเฉพาะตวัธุรกิจนั้นดว้ย เพื่อทาํให้การตดัสินใจ

ลงทุนนั้นไม่ผดิพลาด  

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

1.ในการศึกษาวิจยัคร้ังต่อไปควรทาํการศึกษาทั้งความเส่ียงท่ีเป็นระบบ และ

ความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ เพื่อจะไดท้ราบถึงความเส่ียงท่ีแทจ้ริงของหลกัทรัพยน์ั้น วา่

เกิดจากความเส่ียงจากภายในธุรกิจ หรือความเส่ียงอนัเกิดจากความเปล่ียนแปลงปัจจยั
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แวดล้อมภายนอก ความเส่ียงใดส่งผลต่อธุรกิจมากกว่ากนั เพื่อใช้เป็นขอ้มูลในการ

พิจารณาตดัสินใจในการเลือกลงทุน  

2.ควรจะศึกษาวิเคราะห์การลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เพื่อท่ีจะสามารถกระจายความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชย ์

โดยไปลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มอ่ืนๆดว้ย 
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การศึกษาเปรียบเทยีบความเส่ียงและอตัราผลตอบแทน ของหลกัทรัพย์กลุ่ม

เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร โดยใช้แบบจําลอง CAPM 

(The Comparisons of Risk and Rates of Return of Securities in the Information and 

Communication Technology Sector by Capital Asset Pricing Model (CAPM)) 

ศศิธร กาญจนาประเสริฐ1 กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ2 

----------------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 1.)เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงและ

อตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บของหลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

กบัความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บของตลาด 2.)เพื่อศึกษาเปรียบอตัราผล

ตอบท่ีต้องการกับอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของหลักทรัพย์กลุ่มเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร ซ่ึงมีหลักทรัพย์ในการศึกษา คือ หลักทรัพย์กลุ่ม

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยเลือก

หลกัทรัพยท่ี์มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) สูงสุดมา 10 หลกัทรัพย ์ ไดแ้ก่ 

ADVANC, INTUCH, DTAC, TRUE, JAS, THCOM, SAMART, SIM, SAMTEL 

และ JMART ทาํการศึกษาใชข้อ้มูลทุติยภูมิเป็นรายวนั ตั้งแต่วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2553 

ถึงวนัท่ี 30 ธันวาคม 2554 รวมเป็นระยะเวลา 400 วนัทาํการ เคร่ืองมือท่ีใช้ใน

การศึกษา ไดแ้ก่ การวเิคราะห์จากทฤษฎี CAPM (Capital Asset Pricing Model)  

ผลการศึกษาพบวา่ หลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีผู ้

ลงทุนควรจะลงทุนซ้ือมี 9 หลกัทรัพย ์คือ ADVANC, INTUCH, DTAC, JAS, 

THCOM, SAMART, SIM, SAMTEL และ JMART โดยหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีมีมูลค่าตํ่า 

กวา่ท่ีควรจะเป็น (Undervalued) ส่วนหลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศและการ 

 

 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 ผูอ้าํนวยการศูนยศึ์กษาสาทรธานี มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ส่ือสารท่ีผูล้งทุนไม่ควรลงทุนซ้ือมี 1 หลกัทรัพย ์คือ TRUE โดยหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีมี 

มูลค่าสูงกวา่ท่ีควรจะเป็น (Overvalued)  

คําสําคัญ : ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร  

Abstract 

 The purpose of this study is 1.) To comparative study of risk and rates of 

return on securities in the information and communication technology sector and 

market rates of return. 2.) To comparison of the required rate of return and expected 

rates of return for securities in the information and communication technology 

sector. The securities in the study are in the information and communication 

technology sector on the stock exchange of Thailand. By selecting stocks with 

market capitalization up to 10 securities. Include ADVANC, INTUCH, DTAC, 

TRUE, JAS, THCOM, SAMART, SIM, SAMTEL and JMART. The research was 

collected the secondary data from May 13, 2010 till December 30, 2011 and the 

total period of 400 official working days based on Capital Asset Pricing Model 

(CAPM). 

The result founded that, securities in the information and communication 

technology sector it has 9 securities investors should be invested in. Include 

ADVANC, INTUCH, DTAC, JAS, THCOM, SAMART, SIM, SAMTEL and 

JMART. That mean these stocks are undervalued stocks. While, securities in the 

information and communication technology sector it has 1 security investors should 

not invest is TRUE. This mean these securities are overvalue securities. 

KEYWORDS : STOCK EXCHANGE OF THAILAND, THE INFORMATION 

AND COMMUNICATION TECHNOLOGY SECTOR 
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1.บทนํา 

ผูมี้เงินออมท่ีกาํลงัแสวงหาช่องทางการบริหารเงินให้เกิดประโยชน์ หรือ

ไดรั้บผลตอบแทนสูงสุดนั้น นอกจากฝากเงินไวก้บัธนาคารหรือสถาบนัการเงิน เพื่อ

รับผลตอบแทนในรูปดอกเบ้ียแลว้ ยงัมีทางเลือกอ่ืนในการบริหารเงินออมและการ

ลงทุนท่ีน่าสนใจไดอี้กหลายวธีิเพื่อเพิ่มพนูผลตอบแทนจากเงินออมของตนการลงทุน

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย นบัเป็นทางเลือกหน่ึงของการลงทุนท่ีน่าสนใจ 

ซ่ึงผูมี้เงินออมมีโอกาสท่ีจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในอตัราท่ีสูงกว่าและ

หลากหลายรูปแบบกว่า ทั้งประเภทของสินคา้และผลตอบแทน เพราะมีสินคา้หรือ

ตราสารเพื่อการลงทุนหลายประเภท ซ่ึงออกโดยบริษทัจดทะเบียนท่ีประกอบธุรกิจ

ในหลายประเภทอุตสาหกรรม ใหเ้ลือกลงทุนไดต้ามความตอ้งการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีบทบาทสําคญัด้านการเป็นศูนยก์ลางท่ี

รวบรวมเงินทุนจากผูมี้เงินออมมาจดัสรรใหก้บัธุรกิจท่ีตอ้งการเงินทุนเพื่อนาํไปใชใ้น

การขยายกิจการ โดยการออกหลักทรัพยจ์าํหน่ายให้กบัผูมี้เงินออมหรือนักลงทุน

เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในการถือหลักทรัพย์และรับผลตอบแทนทางการเงินใน

หลักทรัพย์ท่ีนักลงทุนถือหุ้นอยู่ เช่น เงินปันผล สิทธิในการจองซ้ือหุ้นออกใหม่ 

ใบสําคญัแสดงสิทธ์ิ เป็นตน้ ส่วนธุรกิจท่ีไดเ้งินทุนมาก็จะนาํเงินท่ีไดม้าไปใชใ้นการ

ประกอบธุรกิจและขยายกิจการ ส่งผลต่อการพฒันาและขยายตวัทางเศรษฐกิจของ

ประเทศ 

อยา่งไรก็ตามเน่ืองจากราคาของหลกัทรัพยมี์การเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงอยู่

ตลอดเวลา ดังนั้ นการลงทุนในหลักทรัพย์นักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์จึงต้อง

วิเคราะห์แต่ละหลักทรัพยถึ์งอตัราผลตอบแทนและระดบัราคาท่ีซ้ือขายตามภาวะ

ตลาดและพฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนในตลาดหลกัทรัพยซ่ึ์งสอดคล้องกับ

แนวโน้มของราคาหลักทรัพย์ในอนาคต การพิจารณาการลงทุนเพื่อหาอัตรา

ผลตอบแทนตามสภาพการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพย ์ข้ึนอยู่กบัปัจจยัต่างๆ 

เช่น ปัจจยัทางการเมือง ปัจจยัทางเศรษฐกิจ อตัราดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียน และอตัรา

เงินเฟ้อ เป็นตน้ ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีเป็นสาเหตุใหเ้กิดความเส่ียงท่ีเรียกวา่ ความเส่ียงท่ีเป็น

ระบบ ดังนั้ นการท่ีจะควบคุมความเส่ียงหรือลดความเส่ียงจากการลงทุนใน
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หลกัทรัพยจึ์งตอ้งมีการวิเคราะห์ความเส่ียง เพื่อให้นกัลงทุนสามารถท่ีจะกาํหนดกล

ยุทธ์การลงทุนได ้ตามระดบัความตอ้งการหรือระดบัความเส่ียงท่ียอมรับไดข้องนกั

ลงทุน การลงทุนในหลักทรัพย์จึงควรมีเกณฑ์ในการพิจารณาถึงความสัมพนัธ์

ระหวา่งค่าความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนในการลงทุนก่อนการลงทุน เพื่อประเมิน

ค่าก่อนการลงทุนไดอ้ยา่งเหมาะสม  

 ในการศึกษาคร้ังน้ี ได้นําหลักทรัพย์กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสารมาเป็นกรณีศึกษาโดยทาํการศึกษาเก่ียวกบัค่าความเส่ียงและอตัราผลตอบแทน

จากการลงทุนในหลกัทรัพย ์ว่าผลตอบแทนควรจะเป็นเท่าไหร่เพื่อเป็นการชดเชย

ความเส่ียงท่ีเพิ่มข้ึนจากการขยายการลงทุนของกิจการ โดยใชแ้นวคิดเร่ืองทฤษฎีการ

ตั้งราคาหลกัทรัพย ์(Capital Asset Pricing Model - CAPM) เป็นแนวคิดในการ

พิจารณา 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย  

1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บของ

หลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารกบัความเส่ียงและอตัรา

ผลตอบแทนท่ีไดรั้บของตลาด 

 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบอตัราผลตอบท่ีตอ้งการกบัอตัราผลตอบแทนท่ี

คาดหวงัของหลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

กรอบแนวความคิดการวจัิย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัแปรอิสระ 

ราคาปิดแต่ละวนั                                    

ทาํการของหลกัทรัพย ์                              

กลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศ                         

และการส่ือสาร 

ดชันี SET100 

อตัราผลตอบแทนของ                 

หลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร                  

และอตัราผลตอบแทน                            

ของตลาด 

อตัราผลตอบแทนของ                         

ตัว๋เงินคลงัระยะสั้น 

อตัราผลตอบแทน                       

ท่ีไม่มีความเส่ียง 

ตวัแปรตาม 

ค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ค่าเบตา้ 

1. ความเส่ียงและอตัรา

ผลตอบแทนท่ีไดรั้บของ

หลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร 

2. ค่าเบตา้ของหลกัทรัพยก์ลุ่ม

เทคโนโลยสีารสนเทศและการ

ส่ือสาร 

3. อตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการกบั

อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของ

หลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร 

 

การเปรียบเทียบ 
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ขอบเขตของการวจัิย  

 ข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษาน้ีเป็นข้อมูลท่ีรวบรวมจากรายงานการซ้ือขาย

หลกัทรัพยข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทั้งดชันี SET100 ราคาปิดของ

หลักทรัพย์กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยโดยเลือกหลกัทรัพยท่ี์มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) สูงสุดมา 10 

หลกัทรัพย ์จากทั้งหมด 27 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ 

 1. ADVANC: บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน)    

 2. INTUCH: บริษทั ชิน คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

 3. DTAC: บริษทั โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

 4. TRUE: บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

 5. JAS: บริษทัจสัมิน อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) 

 6. THCOM: บริษทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน) 

 7. SAMART: บริษทั สามารถคอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

 8. SIM: บริษทั สามารถ ไอ-โมบาย จาํกดั (มหาชน) 

 9. SAMTEL: บริษทั สามารถเทลคอม จาํกดั (มหาชน) 

 10. JMART: บริษทั เจ มาร์ท จาํกดั (มหาชน) 

 ขอ้มูลท่ีใชใ้นการวเิคราะห์จะเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ช่วงเวลาท่ี

ทาํการศึกษาคือ ตั้งแต่วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2553 ถึงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2554 โดยเร่ิมตน้

นับตั้ งแต่วนัทําการสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2554 

ยอ้นกลบัไป 400 วนัทาํการ 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. เขา้ใจถึงวิธีการวิเคราะห์ความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์

ซ่ึงจะเป็นแนวทางในการตดัสินใจลงทุนอยา่งมีเหตุผล 

 2. ใช้เป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจในการกาํหนดกลยุทธ์และทิศทางใน

การลงทุนสาํหรับผูล้งทุนวา่จะซ้ือหลกัทรัพย ์ขายหลกัทรัพย ์หรือถือครองหลกัทรัพย์

นั้นต่อไป จากการท่ีนาํมูลค่าท่ีแทจ้ริงท่ีไดจ้ากการศึกษามาเปรียบเทียบกบัราคาตลาด 
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 3. ทาํใหน้กัลงทุนมีการตดัสินใจในการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยท่ี์ดีข้ึน 

2.แนวความคิด ทฤษฎ ีและผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 ในการศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงและอตัราผลตอบแทน ของหลกัทรัพย์

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร โดยใช้แบบจาํลอง CAPM ผูว้ิจ ัยจะ

นาํเสนอหลกัการและทฤษฎีท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งตามลาํดบัหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

 1. แนวความคิดในการวเิคราะห์ปัจจยัพื้นฐาน 

 เป็นการวิเคราะห์สภาวะแวดลอ้มการลงทุน นั้นคือวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ละการเมือง วิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรม และวิเคราะห์บริษทั แลว้

จึงตดัสินใจลงทุน การวเิคราะห์หลกัทรัพยต์ามแนวคิดน้ีพยายามหามูลค่าหลกัทรัพยท่ี์

เหมาะสมท่ีผูล้งทุนควรจ่ายเงินลงทุน หรือท่ีเรียกวา่ “มูลค่าท่ีแทจ้ริง” (intrinsic value) 

หรือ “มูลค่าตามทฤษฎี” (theoretical value) เพื่อนาํไปเปรียบเทียบกบัราคาหลกัทรัพย์

ท่ีซ้ือขายในตลาด หรือ “ราคาตลาด” (market price) เพื่อหาหลกัทรัพยท่ี์มีราคาท่ีไม่

เหมาะสม (mispriced) ถา้ราคาตลาดตํ่ากว่ามูลค่าท่ีแทจ้ริง (underpriced) ผูล้งทุนจะ

ตดัสินใจซ้ือ ถา้ราคาตลาดสูงกวา่มูลค่าท่ีแทจ้ริง (overpriced) ผูล้งทุนจะตดัสินใจไม่

ซ้ือหรือตดัสินใจขาย (จิรัตน์ สังขแ์กว้, 2547, หนา้ 400) 

 2. แนวความคิดเก่ียวกบัการลงทุน 

 การลงทุน หมายถึงกระบวนการท่ีผูล้งทุนเลือกท่ีจะชะลอการใชจ้่ายในวนัน้ี

เพื่อสร้างความมัน่คัง่ให้เพิ่มสูงในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการซ้ือหลกัทรัพยห์รือตรา

การเงินประเภทต่างๆ เช่น ตราสารทุน ตราสารหน้ี หรือดว้ยวิธีการอ่ืนๆ โดยมุ่งหวงั

เพื่อใหไ้ดรั้บกระแสเงินสดจากการลงทุนนั้นๆ และมุ่งหวงัใหห้ลกัทรัพย ์หรือตราสาร

การเงินท่ีไดล้งทุนไป มีมูลค่าสูงข้ึน ทั้งน้ี เพื่อให้คุม้กบัตน้ทุนค่าเสียโอกาส และเพื่อ

ชดเชยอาํนาจซ้ือท่ีสูญเสียไป อนัเน่ืองมาจากภาวะเงินเฟ้อ รวมทั้งชดเชยความเส่ียงท่ี

อาจเกิดข้ึนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ หรือตราสารการเงิน ตลอดช่วงระยะเวลา

ลงทุน (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, ศูนยส่์งเสริมการพฒันาความรู้ตลาดทุน, 

2552, หนา้ 2)  
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3. แนวความคิดเก่ียวกบัความเส่ียง 

 ความเส่ียงจากการลงทุนเป็นปัจจยัท่ีสําคญัประการหน่ึงในการพิจารณา

ลงทุน ความหมายของความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์หมายถึงโอกาสท่ีจะ

สูญเสียเงินลงทุนคือขาดทุน และโอกาสท่ีผลตอบแทนท่ีจะได้รับจากการลงทุน

แตกต่างหรือเบ่ียงเบนไปจากผลตอบแทนท่ีคาดหวงัไว ้ความเบ่ียงเบนของรายไดย้ิ่ง

สูงก็แสดงว่าโอกาสท่ีผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บแตกต่างไปจากท่ีคาดการณ์ไวสู้งความ

เส่ียงสูง ถา้โอกาสท่ีผลตอบแทนท่ีไดรั้บแตกต่างจากท่ีคาดการณ์ไวน้อ้ยความเส่ียงตํ่า 

ถา้ผลตอบแทนท่ีไดรั้บไม่แตกต่างจากท่ีคาดหวงัไวก้็ถือว่าไม่มีความเส่ียง (risk-free) 

(สิริวรรณ โฉมจาํรูญ, 2548, หนา้ 8-15) 

 4. ตวัแบบการกาํหนดราคาหลกัทรัพย ์ 

 แนวคิดการวิเคราะห์การลงทุนน้ีเป็นการประยุกต์ใช้กับการวิเคราะห์

ความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัไวข้องหลกัทรัพย ์กบัสัมประสิทธ์ิ

ช้ีวดัความเส่ียงตวัหน่ึงท่ีเรียกว่า เบตา้ (beta) ลกัษณะความสัมพนัธ์ระหว่างอตัรา

ผลตอบแทนท่ีคาดหวงัไว ้และค่าเบตา้ไดแ้สดงในทฤษฎีหรือตวัแบบ (model) ท่ีเรียก

กนัวา่ ตวัแบบการกาํหนดราคาหลกัทรัพย ์(capital asset pricing model) หรือท่ีเรียก

กนัโดยยอ่วา่ CAPM ซ่ึงเป็นตวัแบบการกาํหนดราคาของหลกัทรัพย ์โดยการวิเคราะห์

ผา่นอตัราผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัสภาพความเส่ียงหรือค่าเบตา้ซ่ึงหลกัการน้ีเป็นท่ี

ยอมรับในการวเิคราะห์การลงทุนโดยทัว่ไป (จิรัตน์ สังขแ์กว้, 2547, หนา้ 244) จากตวั

แบบ CAPM ผูล้งทุนสามารถกาํหนดไดว้า่ หลกัทรัพยท่ี์วิเคราะห์นั้นมีราคาตลาดสูง

กวา่ท่ีควรจะเป็น (Overpriced) หรือมีราคาตลาดตํ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น (Underpriced) (สุ

พจน์ สกุลแกว้, 2553, หนา้ 168) 

 5. ผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  

 กฤตวร ตงัประเสริฐผล (2553) ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ือง การวิเคราะห์อตัรา

ผลตอบแทน ความเส่ียง และการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มธุรกิจเกษตรและ

อุตสาหกรรมอาหาร โดยมีวตัถุประสงค์ในการวิจยั 1.)เพื่อหามูลค่าท่ีแทจ้ริงของ

หลักทรัพย  ์ (Intrinsic Value) เปรียบเทียบกับราคาตลาด 2.)เพื่อศึกษาอตัรา

ผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์3.)เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการ
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ตดัสินใจเลือกลงทุนในหลกัทรัพย ์โดยมีผลการวจิยัสรุป ดงัน้ี พบวา่หลกัทรัพย ์TVO, 

SSC, GFPT เม่ือนาํราคาหุ้นท่ีเหมาะสมมาเปรียบเทียบกบัราคาของตลาดหลกัทรัพย์

แลว้ ราคาหลกัทรัพยเ์กิด Undervalue คือราคาหุ้นสามญัท่ีซ้ือขายในตลาดตํ่าเกินกว่า

มูลค่าท่ีแทจ้ริงท่ีคาํนวณได ้นกัลงทุนจึงควรซ้ือหุ้นของบริษทัเหล่าน้ี เพราะราคาจะ

ปรับตวัสูงข้ึน ส่วนหลกัทรัพย ์CPF, TUF, STA, MINT, KSL, OISHI, TF เม่ือนาํ

ราคาหุน้ท่ีเหมาะสมมาเปรียบเทียบกบัราคาของตลาดหลกัทรัพยแ์ลว้ ราคาหลกัทรัพย์

เกิด Overvalue คือราคาหุ้นสามญัท่ีซ้ือขายในตลาดสูงเกินกว่ามูลค่าท่ีแท้จริงท่ี

คาํนวณได ้นกัลงทุนจึงควรขายหุน้ของบริษทัเหล่าน้ี เพราะราคาจะปรับตวัตํ่าลงมา 

 วิไลพรรณ ตาริชกุล (2551) ได้ศึกษางานวิจยัเร่ือง รูปแบบจาํลอง CAPM 

การศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคาร 

โดยมีวตัถุประสงค์ในการวิจยั 1.)ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างความเส่ียงและอตัรา

ผลตอบแทนท่ีไดรั้บของหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารกบัความเส่ียงและอตัราผลตอบแทน

ท่ีไดรั้บของตลาด 2.)เปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการกบัอตัราผลตอบแทนท่ี

คาดหวงัของหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคาร 3.)ศึกษาแนวทางการตดัสินใจลงทุนโดยใชรู้ป

แบบจาํลอง CAPM (Capital Asset Pricing Model) โดยมีผลการวิจยัสรุป ดงัน้ี 

หลักทรัพย์กลุ่มธนาคารท่ีควรตัดสินใจขายหรือไม่ลงทุนมี 7 หลักทรัพย์เรียง

ตามลาํดบัเป็นหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม overvalued แสดงว่าราคาตลาดของหลกัทรัพยใ์น

ปัจจุบนัสูงกว่าราคาท่ีควรจะเป็น คือ BT, TMB, SCIB, KTB, ACL, KK, BBL 

หลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารท่ีควรตดัสินใจซ้ือหรือลงทุนมี 5 หลกัทรัพยเ์รียงตามลาํดบั

เป็นหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม undervalued แสดงวา่ราคาตลาดของหลกัทรัพยใ์นปัจจุบนัตํ่า

กวา่ราคาท่ีควรจะเป็น คือ TBANK, BAY, SCB, KBANK, TISCO 

ปนิฏฐา ชีสังวรณ์ (2550) ได้ศึกษางานวิจัยเร่ือง การวิเคราะห์อัตรา

ผลตอบแทนความเส่ียงและปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจพฒันา

อสังหาริมทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงค์ในการวิจยั 

1.)เพื่อเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนในหลักทรัพย์

หมวดธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยก์บัของตลาดหลกัทรัพย ์2.)เพื่อเปรียบเทียบอตัรา

ผลตอบแทนท่ีไดรั้บจริงเฉล่ียกบัอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการของหลกัทรัพยห์มวด
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ธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์3.)เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อ

ราคาหลกัทรัพยใ์นหมวดธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ โดยมีผลการวิจยัสรุป ดงัน้ี มี

หลกัทรัพยเ์พียง 5 หลกัทรัพยไ์ดแ้ก่ LPN, MBK, SF, SPALI, TICON ท่ีให้อตัรา

ผลตอบแทนท่ีไดรั้บจริงเฉล่ียมากกว่าอตัราผลตอบแทนท่ีนกัลงทุนตอ้งการ ส่วนท่ี

เหลืออีก 30 หลักทรัพย์ให้อัตราผลตอบแทนท่ีได้รับจริงเฉล่ียน้อยกว่าอัตรา

ผลตอบแทนท่ีนกัลงทุนตอ้งการ  

Lawan Kerdnoy (2550) ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ือง The Capital Asset Pricing 

Model: A comparison study of securities in banking sector on the Stock Exchange 

of Thailand โดยมีวตัถุประสงคใ์นการวิจยั เพื่อศึกษาการเปรียบเทียบระหวา่งความ

เส่ียงและผลตอบแทนท่ีไดรั้บของหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารและการประเมินระหว่าง

ผลตอบแทนท่ีคาดหวงัและอตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บของหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารจาก

โมเดลการกาํหนดราคาสินทรัพย ์(CAPM) โดยมีผลการวิจยัสรุป ดงัน้ี หลกัทรัพย์

กลุ่มพลงังานท่ีควรตดัสินใจขายหรือไม่ลงทุนมี 6 หลกัทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม 

overvalued แสดงวา่ราคาตลาดของหลกัทรัพยใ์นปัจจุบนัสูงกวา่ราคาท่ีควรจะเป็น คือ 

ACL, BT, SCIB, KTB, TISCO, TMB หลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานท่ีควรตดัสินใจซ้ือ

หรือลงทุนมี 6 หลกัทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม undervalued แสดงวา่ราคาตลาดของ

หลกัทรัพยใ์นปัจจุบนัตํ่ากวา่ราคาท่ีควรจะเป็น คือ BAY, BBL, KBANK, KK, SCB, 

TBANK 

Naphaporn Wisaisophon (2550) ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ือง The study of the 

Capital Asset Pricing Model: An evidence of listed family business in energy sector 

of Thailand stock market โดยมีวตัถุประสงคใ์นการวิจยั 1.)เพื่อศึกษาค่าสัมประสิทธ์ิ

เบตา้ของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มพลงังานจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2.)เพื่อเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนจากหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนระหว่างหลกัทรัพย์

กลุ่มพลังงานในกลุ่มธุรกิจครอบครัวและหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานท่ีไม่ใช่ในกลุ่ม

ธุรกิจครอบครัว 3.)เพื่อเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะมีอตัราการตอบแทน

จากหลักทรัพย์ในกลุ่มพลังงานจาก CAPM โดยมีผลการวิจยัสรุป ดังน้ี ผลการ

วิเคราะห์ตามแบบจาํลอง CAPM เพื่อการประเมินราคาสินทรัพยทุ์นพบว่าอตัรา



385 

( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี2 ฉบบัท่ี 4 ) 

ผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มธุรกิจครอบครัวมีค่าเป็นบวก ซ่ึงมีค่าแตกต่างอยา่ง

ส้ินเชิงกบัอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง โดยอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงมีค่าเป็น

ลบ ไดแ้ก่ หลกัทรัพย ์AI, PICNI, RPC และ SOLAR ในขณะท่ีหลกัทรัพย ์BANPU, 

LANNA และ SCG มีค่าเป็นบวก 

 Weera Weerakhajornsak (2550) ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ือง Asset Pricing in 

Energy Sector: The Evidence from Stock Exchange of Thailand โดยมีวตัถุประสงค์

ในการวิจยั 1.)เพื่อเปรียบเทียบระหวา่งอตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บของหลกัทรัพยก์ลุ่ม

พลงังานและอตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บของตลาด 2.)เพื่อเปรียบเทียบระหว่างความ

เส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานและความเส่ียงท่ีได้รับของตลาด 3.)เพื่อประเมิน

อตัราผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะไดรั้บและความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานจาก 

CAPM โดยมีผลการวจิยัสรุป ดงัน้ี หลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานท่ีควรตดัสินใจขายหรือไม่

ลงทุนมี 10 หลกัทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม overvalued แสดงว่าราคาตลาดของ

หลกัทรัพยใ์นปัจจุบนัสูงกว่าราคาท่ีควรจะเป็น คือ AI, BCP, EASTW, PICNI, 

PTTEP, RPC, SOLAR, SUSCO, TOP, IRPC หลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานท่ีควรตดัสินใจ

ซ้ือหรือลงทุนมี 8 หลกัทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม undervalued แสดงวา่ราคาตลาด

ของหลกัทรัพยใ์นปัจจุบนัตํ่ากว่าราคาท่ีควรจะเป็น คือ BAFS, BANPU, EGCOMP, 

GLOW, LANNA, PTT, RATCH, SCG 

อุไรวรรณ โชติสิทธิฤทธ์ิ (2549) ได้ศึกษางานวิจัยเร่ือง การวิเคราะห์

ผลตอบแทนของหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจวสัดุก่อสร้างในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย โดยมีวตัถุประสงค์ในการวิจยั 1.)เพื่อศึกษาผลตอบแทนของหลกัทรัพยห์มวด

ธุรกิจว ัสดุก่อสร้างในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2.)เพื่อเปรียบเทียบ

ผลตอบแทนจากการวิเคราะห์โดยใช้วิธีแบบจาํลองการตั้งราคาหลกัทรัพย ์(Capital 

Asset Pricing Model : CAPM) ระหวา่งหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจวสัดุก่อสร้างในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจาํนวน 5 บริษทั 3.)เพื่อเปรียบเทียบผลตอบแทนจากการ

วิเคราะห์โดยใชว้ิธีเส้นตลาดหลกัทรัพย ์(Security Market Line : SML) ระหว่าง

หลกัทรัพยห์มวดธุรกิจวสัดุก่อสร้างในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจาํนวน 5 

บริษทั โดยมีผลการวิจยัสรุป ดงัน้ี เม่ือนาํอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของหลกัทรัพย์
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หมวดธุรกิจวสัดุก่อสร้างในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจาํนวน 5 บริษทัมา

กาํหนดจุดบนกราฟเพื่อเปรียบเทียบกบัเส้นตลาดหลกัทรัพย ์(Security Market Line : 

SML) ซ่ึงใช้อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 1 ปีของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 5 

ธนาคาร เป็นตวัแทนของผลตอบแทนของสินทรัพยท่ี์ไม่มีความเส่ียงซ่ึงมีค่าเท่ากบั

ร้อยละ 0.19 พบว่าอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของหลกัทรัพยท์ั้ง 5 บริษทัอยู่เหนือ

เส้นตลาดหลักทรัพย์ นั้ นคือราคาหลักทรัพย์ก ลุ่มน้ีมีค่ าตํ่ ากว่า ท่ีควรจะเป็น 

(Undervalue) ในอนาคตเม่ือราคาหลกัทรัพยน์ั้นสูงข้ึน ผลตอบแทนก็จะลดลงเขา้สู่

ระดบัเดียวกบัผลตอบแทนตลาด 

กรกนก วฎิัสุ (2548) ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ือง การวิเคราะห์อตัราผลตอบแทน 

ความเส่ียง และปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจโรงแรมและบริการ

ท่องเท่ียว ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงคใ์นการวิจยั 1.)เพื่อ

ศึกษาอตัราผลตอบแทนและความเส่ียง จากการลงทุนในหลกัทรัพยใ์นหมวดธุรกิจ

โรงแรมและบริการท่องเท่ียว 2.)เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราผลตอบแทน

และความเส่ียงของหลกัทรัพยท่ี์เกิดข้ึน โดยใช้เส้นตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นเคร่ืองมือใน

การแนะนํานักลงทุนว่าควรซ้ือหรือควรขายในแต่ละหลักทรัพย์ในหมวดธุรกิจ

โรงแรมและบริการท่องเท่ียว 3.)เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์

หมวดธุรกิจโรงแรมและบริการท่องเท่ียว โดยมีผลการวิจัยสรุป ดังน้ี อัตรา

ผลตอบแทนเฉล่ียของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและของหลกัทรัพยห์มวด

ธุรกิจโรงแรมและบริการท่องเท่ียวเท่ากบัร้อยละ 1.76 และร้อยละ 0.88 สําหรับความ

เส่ียงเฉล่ียจากการลงทุนของตลาดหลกัทรัพยแ์ละดชันีหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจโรงแรม

และบริการท่องเท่ียวเท่ากบัร้อยละ 8.66 และร้อยละ 5.27 ตามลาํดบั โดยหลกัทรัพย ์

MANRIN เป็นหลกัทรัพยท่ี์ให้อตัราผลตอบแทนเฉล่ียและค่าความเส่ียงเฉล่ียสูงสุด 

ซ่ึงเท่ากบัร้อยละ 4.05 และ 17.70 ตามลาํดบั เม่ือพิจารณาเส้นตลาดหลกัทรัพย ์พบวา่

หลักทรัพย์ทั้ ง 9 หลักทรัพย์มีอัตราผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะได้รับมากกว่าอัตรา

ผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนตอ้งการ แสดงว่าหลกัทรัพยทุ์กหลกัทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยท่ี์

สมควรลงทุน 
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3.วธีิดําเนินการศึกษา 

 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ คือ  

 1.)ราคาปิดในแต่ละวนัทาํการของหลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสารในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยเลือกหลกัทรัพยท่ี์มีมูลค่าตลาด 

(Market Capitalization) สูงสุดมา 10 หลกัทรัพย ์ ไดแ้ก่ (1) ADVANC: บริษทั แอด

วานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) (2) INTUCH: บริษทั ชิน คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

(มหาชน) (3) DTAC: บริษทั โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) (4) 

TRUE: บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) (5) JAS: บริษทัจสัมิน อินเตอร์เนชัน่

แนล จาํกดั (มหาชน) (6) THCOM: บริษทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน) (7) SAMART: 

บริษทั สามารถคอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) (8) SIM: บริษทั สามารถ ไอ-โมบาย 

จาํกดั (มหาชน) (9) SAMTEL: บริษทั สามารถเทลคอม จาํกดั (มหาชน) (10) 

JMART: บริษทั เจ มาร์ท จาํกดั (มหาชน)  

 2.)ดชันี SET100 จากรายงานการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย ตั้งแต่วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2553 ถึงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2554 และ  

 3.)อตัราผลตอบแทนของตัว๋เงินคลงัระยะสั้น 3 เดือน รวบรวมจากฐานขอ้มูล

ของธนาคารแห่งประเทศไทยในช่วงเวลาเดียวกนั 

 สําหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลเป็นการวิเคราะห์เชิงพรรณนา อธิบายเก่ียวกบั

กรอบแนวคิด ทฤษฎี และคาํจาํกดัความท่ีเก่ียวขอ้ง และวิเคราะห์เชิงปริมาณ ใชสู้ตร

ในการคาํนวณหาอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ 

และอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการโดยการใช้รูปแบบจาํลอง Capital Asset Pricing 

Model (CAPM) 
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4.การวเิคราะห์และสรุปผล 

ตาราง 1 เปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารกบัตลาด 

หลกัทรัพย์ อตัราผลตอบแทน ความเส่ียง 

Market 0.08 1.37 

ADVANC 0.17 1.72 

INTUCH 0.16 1.85 

ตาราง 1 (ต่อ)   

หลกัทรัพย์ อตัราผลตอบแทน ความเส่ียง 

DTAC  0.21 2.45 

TRUE 0.12 3.99 

JAS 0.49 4.41 

THCOM 0.23 3.59 

SAMART 0.10 2.32 

SIM 0.04 1.27 

SAMTEL 0.16 2.73 

JMART 0.29 3.06 

 

จากตาราง 1 เป็นผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนและ

ความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารกบัตลาด ผลลพัธ์

ท่ีไดจ้ากการคาํนวณแสดงในภาพ 1 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราผลตอบแทน

และความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในทางบวก

และทางลบ 
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ภาพ 1 แสดงการเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่ม

เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารแต่ละหลกัทรัพย ์

 

 

 
 

 

ภาพ 2 แสดงการเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์กลุ่มเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารกบัตลาด 
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จากภาพ 2 เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบผลการคาํนวณเฉพาะอตัราผลตอบแทนของ

หลักทรัพย์กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารกับตลาด จากตาราง 1 

หลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีมีอตัราผลตอบแทนสูงกว่า

ตลาดมี 9 หลกัทรัพย ์คือ ADVANC, INTUCH, DTAC, TRUE, JAS, THCOM, 

SAMART, SAMTEL และ JMART ส่วนหลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสารท่ีมีอตัราผลตอบแทนตํ่ากวา่ตลาดมี 1 หลกัทรัพย ์คือ SIM  

 

 

 
 

ภาพ 3 แสดงการเปรียบเทียบความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสารกบัตลาด 

 จากภาพ 3 เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบผลการคาํนวณเฉพาะความเส่ียงของ

หลักทรัพย์กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารกับตลาด จากตาราง 1 

หลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารท่ีมีความเส่ียงสูงกวา่ตลาดมี 9 

หลกัทรัพย ์คือ ADVANC, INTUCH, DTAC, TRUE, JAS, THCOM, SAMART, 

SAMTEL และ JMART ส่วนหลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ี

มีความเส่ียงตํ่ากวา่ตลาดมี 1 หลกัทรัพย ์คือ SIM 
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ภาพ 4 แสดงการเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ของหลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารกบัตลาด 

จากภาพ 4 หลกัทรัพยท่ี์มีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้มากกวา่ 1 และมีความสัมพนัธ์

ในเชิงบวกมี 2 หลกัทรัพย ์คือ JAS และ THCOM ซ่ึงแสดงว่าผลตอบแทนของ

หลกัทรัพยน์ั้นมีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนักบัผลตอบแทนของตลาดและ

ผลตอบแทนท่ีไดจ้ากหลกัทรัพยน์ั้นมากกวา่ผลตอบแทนของตลาด คือหลกัทรัพยน์ั้น

มีความเส่ียงมากกวา่ความเส่ียงของตลาดในทิศทางเดียวกนั กล่าวไดว้า่เป็นหลกัทรัพย์

เชิงรุก (Aggressive Stock) 

 หลกัทรัพยท่ี์มีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้นอ้ยกวา่ 1 และมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวก

มี 8 หลกัทรัพย ์คือ ADVANC, INTUCH, DTAC, TRUE, SAMART, SIM, 

SAMTEL และ JMART ซ่ึงแสดงว่าผลตอบแทนของหลักทรัพย์นั้ นมีการ

เปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนักบัผลตอบแทนของตลาด แต่ผลตอบแทนท่ีไดรั้บ

จากหลกัทรัพยน์ั้นจะน้อยกว่าผลตอบแทนของตลาด คือหลกัทรัพยน์ั้นมีความเส่ียง

น้อยกว่าความเส่ียงของตลาดในทิศทางเดียวกนั กล่าวได้ว่าเป็นหลักทรัพย์เชิงรับ 

(Defensive Stock) 
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ตาราง 2 เปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการกบัอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัเพื่อ

การตดัสินใจลงทุน 

หลกัทรัพย์ 
อตัราผลตอบแทน 

ทีต้่องการ 

อตัราผลตอบแทน 

ทีค่าดหวงั 
การตัดสินใจ 

ADVANC 13.13 61.36 ลงทุน 

INTUCH 13.21 69.55 ลงทุน 

DTAC  12.65 85.03 ลงทุน 

TRUE 19.44 9.01 ไม่ลงทุน 

JAS 26.51 171.17 ลงทุน 

THCOM 21.22 54.11 ลงทุน 

SAMART 12.65 28.70 ลงทุน 

SIM 5.14 8.49 ลงทุน 

SAMTEL 13.20 43.31 ลงทุน 

JMART 13.12 106.23 ลงทุน 

  

จากตาราง 2 แสดงถึงหลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีอตัรา

ผลตอบแทนท่ีต้องการตํ่ากว่าอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัมี 9 หลักทรัพย์ คือ 

ADVANC, INTUCH, DTAC, JAS, THCOM, SAMART, SIM, SAMTEL และ 

JMART โดยหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีมีมูลค่าตํ่ากว่าท่ีควรจะเป็น (Undervalued) ดงันั้นนกั

ลงทุนควรตดัสินใจลงทุนหรือซ้ือหลกัทรัพยน์ั้นไวเ้พราะหลกัทรัพยด์งักล่าวมีโอกาส

จะปรับตวัสูงข้ึน 

 ส่วนหลักทรัพย์ก ลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีอัตรา

ผลตอบแทนท่ีตอ้งการสูงกวา่อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัมี 1 หลกัทรัพย ์คือ TRUE 

โดยหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีมีมูลค่าสูงกวา่ท่ีควรจะเป็น (Overvalued) ดงันั้นนกัลงทุนควร
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จะตดัสินใจไม่ลงทุนหรือขายหลกัทรัพยน์ั้นเพราะหลกัทรัพยด์งักล่าวมีแนวโน้มจะ

ปรับตวัลดลง   

 

 
ภาพ 5 แสดงการเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการกบัอตัราผลตอบแทนท่ี

คาดหวงั 

 จากตาราง 2 สามารถนาํมาสร้างเป็นเส้น Security Market Line (SML) ได ้

แสดงในภาพ 5 จากภาพแสดงให้เห็นว่า หลกัทรัพยท่ี์อยู่เหนือเส้น SML ได้แก่ 

ADVANC, INTUCH, DTAC, JAS, THCOM, SAMART, SIM, SAMTEL และ 

JMART เป็นหลกัทรัพยท่ี์น่าลงทุน ส่วนหลกัทรัพยท่ี์อยู่ต ํ่ากว่าเส้น SML ได้แก่ 

TRUE เป็นหลกัทรัพยท่ี์ไม่น่าลงทุน 

5.สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 1. การเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลักทรัพย์กลุ่ม

เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารกบัตลาด ผลการศึกษาพบวา่อตัราผลตอบแทน

และความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารส่วนใหญ่สูง

กวา่อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของตลาด ซ่ึงมี 9 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ ADVANC, 

INTUCH, DTAC, TRUE, JAS, THCOM, SAMART, SAMTEL และ JMART ส่วน

หลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารท่ีมีอตัราผลตอบแทนและความ

เส่ียงตํ่ากวา่ตลาดมีเพียง 1 หลกัทรัพย ์คือ SIM 
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 2. การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ หลกัทรัพยท่ี์มีค่าสัมประสิทธ์ิเบต้า

มากกวา่ 1 และมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกมี 2 หลกัทรัพย ์คือ JAS และ THCOM ส่วน

หลักทรัพย์ท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิเบต้าน้อยกว่า 1 และมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกมี 8 

หลกัทรัพย ์คือ ADVANC, INTUCH, DTAC, TRUE, SAMART, SIM, SAMTEL 

และ JMART  

3. การเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการกับอตัราผลตอบแทนท่ี

คาดหวงั หลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีอตัราผลตอบแทนท่ี

ตอ้งการตํ่ากวา่อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัมี 9 หลกัทรัพย ์คือ ADVANC, INTUCH, 

DTAC, JAS, THCOM, SAMART, SIM, SAMTEL และ JMART ส่วนหลกัทรัพย์

กลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารท่ีอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการสูงกวา่อตัรา

ผลตอบแทนท่ีคาดหวงัมี 1 หลกัทรัพย ์คือ TRUE  

 ขอ้เสนอแนะสาํหรับการศึกษาในคร้ังต่อไป  

 1. การศึกษาคร้ังน้ีไดท้าํการศึกษาความเส่ียงท่ีเป็นระบบซ่ึงเป็นความเส่ียงท่ี

นักลงทุนไม่สามารถหลีกเล่ียงได้เท่านั้น ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรทาํการศึกษา

ความเส่ียงท่ีเป็นระบบและความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ เพื่อจะไดท้ราบถึงความเส่ียงท่ี

แทจ้ริงของหลกัทรัพยน์ั้น ว่าเกิดจากความเส่ียงภายในธุรกิจ หรือความเส่ียงอนัเกิด

จากความเปล่ียนแปลงปัจจยัแวดล้อมภายนอก และความเส่ียงใดส่งผลต่อธุรกิจ

มากกวา่กนั เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการพิจารณาตดัสินใจในการเลือกลงทุน 

 2. ควรจะศึกษาวิเคราะห์การลงทุนในหลักทรัพย์กลุ่มอ่ืนๆ ในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อท่ีจะสามารถกระจายความเส่ียงจากการลงทุนใน

หลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร โดยไปลงทุนในหลกัทรัพย์

กลุ่มอ่ืนๆ ดว้ย 

 3. ผู ้ศึกษาอาจใช้ทฤษฎีและแนวคิดอ่ืนๆ เช่น ทฤษฎีการเก็งกําไรราคา 

(Arbitrage Pricing Theory: APT) หรือ Fama 3 Factors (F-3-F) มาใชเ้พิ่มเติมในการ

หาคาํตอบใหแ้ม่นยาํและชดัเจนยิง่ข้ึน 
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ข้อเสนอแนะในการเตรยีมและส่งต้นฉบบั 

รูปแบบผลงานทางวิชาการท่ีเสนอเพื่อพิจารณาพิมพ์เผยแพร่  อาจเป็นดังนี ้
 บทความวิชาการ บทความเรียบเรียง บทความแปล บทความวิจัย /
วิทยานิพนธ์ ทั้งนี้จะต้องไม่เคยพิมพ์เผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน ได้ผ่านการ
กลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิและได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ 
การคัดสรรบทความ 

 เน้นสาระประโยชน์ทางวิชาการในสาขาวิชาการ เงิน การลงทุน 
การตลาด และการบริหารธุรกิจ การพัฒนาสาขาวิชาชีพและสาขาที่เกี่ยวข้อง 
การเตรียมต้นฉบับ 
 1.พิมพ์ต้นฉบับในกระดาษ A4 โดยพิมพ์หน้าเดียว เนื้อหามีความยาวไม่
เกิน 15หน้า ใส่เลขหน้าก ากับทุกหน้า เว้นหน้าแรกของบทความ โดยพิมพ์ไว้กึ่ง
หน้ากระดาษด้านล่าง และส่งพร้อมแผ่นข้อมูล ( CD ) 
 2.หน้าแรกของบทความประกอบด้วยชื่อเร่ือง ชื่อผู้เขียน ต าแหน่ง (ถ้ามี)
และสถานที่ท างาน 
 3.เน้ือหาบทความประกอบด้วยบทน า เน้ือหา และสรุป/เสนอแนะ 
 4.กรณีบทความวิจัย/วิทยานิพนธ์ เขียนในรูปแบบการเขียนบทความ 
ไม่ใช่บทสรุปรายงานการวิจัย 
 5.การใช้ค า-ภาษา ยึดหลักพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
 6.รูปภาพและตาราง ให้พิมพ์แยกต่างหากจากเนื้อเร่ือง หน้าละ 1 
รายการโดยไม่ต้องอธิบายเขียนแยกไว้ต่างหาก 
 7.การอ้างอิงในเนื้อหา และการเขียนเอกสารอ้างอิง (บรรณานุกรม) ใช้
วิธีการอ้างอิงระบบนามปี (APA) ดูคู่มือการเขียนดุษฎีนิพนธ์ /วิทยานิพนธ์ 
มหาวิทยาลัยรังสิต  
 8. ผู้ที่ต้องการส่งบทความ/บทความวิชาการ/บทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ใน
วารสาร จะต้องช าระค่าธรรมเนียมในการพิจารณาบทความๆ ละ 1,000 บาท  
  



 
 
 

 
ใบสมัครเป็นสมาชิกวารสาร การเงิน  การลงทุน  การตลาด และการบริหารธุรกิจ 
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